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ولية،الد)النسحة53*كاها!ههحلأح،اع4!915"العالميةاالمعارد!دائرة،الأولا:رئيسي!!مصدرينمنهاموادلموسوعةاهدهستمدتالآأل!

الموادتحقئتلكمع،الدائرةتلكموادمنالكثيرترحمحيثأم(،899و7991و6991ر5991و4991و3991و2991طبعات

عاليةنسبةالنانيةالطعةبهدهللعتوالتى،المعرفةمحالاتمحتل!فىعربلاحتولىبهاقامالتيالإصافات،التا!وإسلاميا؟عرلياومواء!تها

عبدالعزيزبىسل!ادمؤسسةموقفعنأصرورةلاتعبرلاوأفكارآراءمنالموسوعةتتضممهمافإدولذا.للموسوعةالإسلاميةالعرليةالهويةتعمق

وعملرأيعنتعبرواممابوك(؟)وورلدالعالميةالمعارلصدائرةأووالتوزيغ(،اطستمرالموسوعةأعمال)مؤسسةالاشرةالمؤسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطورألىوالمأمولوإسلاميا.عرلياومواءمتهاوتمقيحهاممراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالذينالمتحصصير،الأساتدةمئات

فيوالتمهيدالطبعتينمقدمتيالظر.اللهلمادنوالتحديثوالمواءمةالتحقيحاستمرارمع،الإسلاميةواالعريةالموادمرمزيدلماضا!ة،طبعةبعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

أضنويه.اوح!أ!دا،سريمةلويةأحاديت،!صيمةقرآنيةآياتالموسوعةهدهتحويفيأل!

الثانيةالطبعة

(مأ!9هـ)9ا914،والتوزيعلبشرالموسوعةأعمالمؤسسة6

النشرأتاءالوطيةفهدالملكميهةفهرلية

الرياض.-2ط.-العايئالعربيةالموسوعة

67.187.423ص!758

)محموعة(8.699-0د-32-3ردمك

(16)محلد3-48-080699.

اعرليةاا!وسوعات-أ

3100181353ديرى

0353/18:ال!يداخرقم

)محموعة(08.699-5323ردمك

(61)محلد030-48-8.169

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمم!!ة65311الرياض-72029!ص

(1)8871914:فاكس-(1)5491914:تلفولى

كاههـحأح!لأولولحأكام!ح*ل!3لأح4!ل!!هول

كاهـا!اأ3"ص!4لألا+د!حلأاحه"ص!41!لثا53كا3؟لا!)34؟أول:كه"ا3رهاكاأء4(أ،هول

ع.ه.كا*ه72029-أوللأ،م!36511،4أك!ول04!،،أ،30لما!4زط!!ا؟*3

اء+.(1)4591914-*!3.(1)81914ة7

(أمهـ)699ا614الأولىالطبعة

(ام!!هـ)!أ941الثانيةالطبعة

منحزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفىوالتوزيغوالنعترالطحعحقوقجميع

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزلىنظامأيفىإدخالهأو،الموسوعةهدهأجزاء

وأاستسماخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغحطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلأكانتسواء،وسيلةلأي

م!الماشر.كتابيبإددإلاغيرها،أوتسحيلا
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الهجائيالترتيبفىعشرالثامنالحرفالعين.ع

العربية.الأبجديةترتيبفيعشروالسادس،العربي

انظر:.الجم!حسابفي07()الرقمعددياويساوي

فىيأتيالقديمالصوتيالترتيبوفى.الجملحساب

والسادسأحمد،بنالخليلعندالأولالترتيب

الصعوتىالترتيبوفي.جنيابنعندوالعشرين

عندوالعشرينالسادسالترتيبفييأتيالحدي!

آخرينعندوالعشرينوالثاني،الصوتياتعلماءبعض

منهم.

احتكاكيحلقىصوتالعين.الصوتيةالصفات

الحلقي،الفراغفيالهواءمجرىبتضييقينطقمجهور،

الحروفمنوهواحتكاكا.الهواءمروريحدثبحيث

مثل:،وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهربمالقمرية

الصامت.:انظر.العرب

المهملةالحروفمنالعينحرف.الكتابيةالصفات

مثل:فيع،هكذا:مفردةالن!خ،خطفىوتكتب،النقط

ومتصلةنبع،مثل:فيح،هكذا:قبلهابماومتصلة.ينبوع

وماقبلهابماومتصلةعنب،مثل:في!هكذا:بعدهابما

لعب.مثل:فيءهكذا:بعدها

الألفباء.بمالأبجديةبمالعربيةالحروف:أيضاانظر

.هـ-ق)8المؤمنينأمبكر،أبيبنتعائشة

بكرالصديقأبيبنتعائشةم(.067-461ءهـ،.

ولدت.لاحاديثهروايةنسائهوأكثرعد!اللهرصمولزوجة

زمعةبنتوسودةهيظ!سدالنبيعليهاعقد.المكرمةبمكة

بعائشةدخولهوأجلبسودةدخلأنهغيرواحدةسنةفي

وهيللهجرةاثنتينسنةبهافدخل،صغيرةكانتلانها

ظول!.الرسولمنتنجبلمبكرا.وتزوجهاتسعبنت

زواجهاعنتحكي.إليهض!ددسطالرسولنساءأقربكانت

ولابعشرالرسولنساءع!)فضلتفتقولالرسولمن

إليه،رجالهأحبأبيوكان،إليهنسائهأحبكنتفخر:

لسئوتزوجني،سوايبكرايتزوجولمبكراوتزوجنى

السماءمنعذريونزلبي(،دخل)أيلتعميعبىوبنى

فينساءهظ!ورطانرواتذن(،الإفكحادثة)المقصود

نألطفأذنعديكن،الترددعدىأقوىلاإفطقائلا:مرضه

تريد،منعرفناقد:سلمةأمفقالت،بعضكنعندأبقى

ريقى،الدنيافيزادهاخروكانلك،أذناقد،عائشةتريد

ودفن،ونحريحجريبينوقبض،بسواكيامشاكفقد

(.بيتيفي

نساءتعلم،محدثةعالمةفقيهةعنهااللهرضيكانت

:تقول.الدينأمورفيالصحابةمنكثيرويسألها،المؤمنين

عالحرفلتمثيلخاصهطرقى

!

العردة.مورس)شارت

ابحدية5

الأصاج
السعوديةءفيالحستخدحةالأحار!ةريل

العوبي*الشطمنمحلفةيأنوأع)ع(العين3

كاكا3ععع!23

رسيلفااالكوفط

الالبا!كي،النسخ.العينمننماذج

--

رحم!بدايةمنغصل

ليحوالدا



المؤمنينأمبكر،أبيبنتعائشة6

الزا)أعائمتمةروحتهمرأ!!يتوفيحيتدلم!عفكرالرسولتو!يعمدما

ودأكالي!!(.)عرعمهحاا!هرضيالحطا!ل!وعمرالصديهتلكرأبي

ص!له!اللهرسولعهدفيعليناتنزلكانتالآيةلم!إن

نحفظها!".ولاوزاجرهاوأمرهاوحرامهاحلالهافنحفظ

!صوأيع!ثىاللهرسولعنروتأنهاالمصادروتذكر

وقاصأبيلنوسعدالزهراءوفاطمةالخطاببنوعمر

2؟012وهببنتوجذامةالأسلميعمروبنوحمزة

عليهوالمتفق792الصحيحينفيمنهاأخرج،أحاديث

حديثاوخمسينبأربعةالبحاريوانفردحدشا،741منها

الرواةمنالحديثعلماءيعدهالذاومستين،بتسعةومسلما

أبيبعد(ألف!علىرواياتهزادتمن)المكثرالمكثرين

عبداللهبنوجابرعباسابنوقبلعمربنوعبداللههريرة

منكثيرعنهاروى.الخدريسعيدوأبيالأنصعاريا

وأبيالعاصبنوعمروالخطاببنعمر:أمثالالصحابة

اللهرضيعباسبنوعبداللههريرةوأبيالأشعريمو!ى

القولتفص!وكانتأضابع!ت،امنكثيروغيرهم،عنهم

الغيرةشديدةوكانت.الصدقةمنوتكثرالضي!وتكرم

المقصودةأنهاروي.لهالحبشعديدةعيئرراللهرسولعلى

فقداللهإلىتلوباإن):تعالىبقولهعمربمتوحفصةهى

وجبريلمولاههواللهفإنعللهتظاهراوإنقلوبكماصغت

نإربهعسى-"3ظهيرذلكبعدوالملائكةالمؤمنينوصالح

قبراواليسار()أقصىعيئص!محمدالرسول!مرالصورةيويظهرم!!(.

السعودية.العرليةلالمملكةالمورةسالمديةعفصداشسول!سحدفي

قانتاتمؤمناتمسلماتمنكنخيراأزوانجايبدلهأنطلقكن

وقد.4،5:التحريموأبكارا!ثيباتسائحاتعابداتتائبات

مابسببالسورةأولمنقبلهماوماالآياتانهاتاننزأت

عائشةرأصعهنوعلىالنبيزوجاتبعضمنحدث

ضمن!لا!لوأ!4رصلىلىيخصتهنلتمدةمنوحفصة

التحريم،انو:.نسائهوبينبيتهفياشسولحياةمجريات

إذاغضبكأعرف)إنيلهاقالالرسولأنوروي.سورة

هذا؟تعرفوكيف!:قالت.رضيتإذاورضاكغضبت

رضيتوإذامحمد.يا:خاطبتنيغضبتإذا:قال

يؤثر!اض!طه!وأ!4رسصلوكطنا!(.رسوليا:خاطبتني

منيكملولمكثير،الرجالمن)كمل:فيقولويحبها

وان،عمرانبنتومريمفرعونامرأةآسيةإلاالنساء

سائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضل

.أححاريااههـ؟الطعايم(

الإفكحادثةفيعنهااللهرضيعائشةالقرآنبرا

بهاألصقهماجراءمنالنورسورةفيراشمدةقرآنيةبآيات

فكان،غيرهموآخرونأطلإسلاموالمعادونالمنافقينلعض

عندبمكانتهالهاتشهدمعجزةلعائشةالسماويالحكمهذا

المسلمين.و!عائرالرسول



الديموريةعائشة

بدمالمطالبين-عنهااللهرضي-عائشةساندت

بنعليجيشضدالجملموقعةفيوحاربت،عثمان

الذيللجملنسبةالاسمبهذاالموقعةوسميتطالبأبي

علىرجالبأيديأ!عرتأنهاغير،عائشةتركبهكانت

إلىوأرجعهاشديداإكراماأكرمهاولكنه،طالبأبيابن

أيبنعليمطتولما.الناسمنحافلجمعفيالمدينة

اللهرلممولقبرإلىوقام!شديداحزناعليهحزنتطالب

أباياعليكالسلام،الهدىيانبىعليك"السلام:تقول

أنا،صطحبيكوع!اللهرسولياعليكالسلام،القاسم

أودائكأكرملكوذاكرةأحبابكأحظىإليكناعية

قتل،المرتضىوصفيكالمجتبىحبيبكواللهقتل،عليك

ووفى،آمنمنواللهقت!النساء،خيرزوجتهمنوالله

عنككشففلوحرأء،باكيةوعليهثكلاء،لنادبةوإنى

"..لديكوأحظاهمعليكأكرمهمقتلإنهلقلتالثرى

عائشةجاءتلماأنهالفريدالعقدفيعبدربهابنوروى

إني:قالت؟عيههفاللهرسولمعتدفنينلها:قيلالوفاة

بالبقئ.إخوتيمعفادفنونيحدثابعدهأحدثت

حتىالحياءشديدةكان!أنهاعائشةعنعرف

أبيهاقبروبجوارهاللهرسولقبرعلىتدخلكانت

وأبي.زوجيهوإنما:وتقولثوبهاواضعةوهيبكرأبي

تدخللافكانتبجوارهماعنهاللهرضيعمردفنفلما

التيوهىعمر،منحياءالثيابمشدودةإلاعليهم

لماوأبيهازوجهامعيدفنأنالخطاببنلعمرأذنت

مأومناقب.وكرامةنعم:وقالتذلكمنهاطلب

والسنةالحديثكتبفيومفصلةكثيرةعائشةالمؤمنين

وفقيهةوصديقةزوجة!!الرسوليمومواقفها

جليةوالمسلمينوالتابعينالصحابةومع،معروفة

واضحة.

عليهاوصلى،بالبقيعودفنتالمنورةبالمدينةتوفيت

الصحابة.كباربعضرأسعلىأبوهريرة

بكرأبوعثةلربمالنبىزوجات!طه!بممحمدأيضا:انظر

موقعة.،الجملبمالصديق

-؟أهـ،10-؟)طلحةبتعائشة

مأالتيميةاللهعبيدبنطلحةبنتعائشةم(.971

روت،محدثةتابعيةبكرأبىبنتكلثومأمأمها.عمران

منكثيرعنهاوأخذ،المؤمنينأمعائشةخالتهاعن

وقال.حجةثقةإنهاعنها:معينابنقال.الرواة

الدمشقي:زرعةأبووقال.ثقةتابعيةمدنيةإنها:العجلي

حجر:ابنوقالوأدبها.لفضلهاالناسعنهاحدث

الكتبأصحابحديثهاروى.ثقةالجمالفائقةكانت

وغيرهم.الستة

-0184اهـ،321)1256التيموريةعائشة

محمدبنباشاإسماعيلبنتعصمتعائشةأم(.309

مصرفيالاديباتأوائلمنوناثرةشاعرةتيمور،كاشمف

أحمدوالأديبالعالمأختوهي.الحديثالعصرفي

الروائيوعمةتيمور،محمدالقاصوالأديبتيمور،

تيمور.محمودوالأديب

اجتماعيةمكانةذأتأسرةفيالقاهرةبمدينةولدت

منذالظهورفيالأدبيةموهبتهابدتوقد.مرموقة

الطريق.هذافيتمضيأنعلىوالدهافشجعهاصغرها،

يقوممنلهافأحضر،والأدببالعلمامهتماوكان

كما،والفارسيةالتركيةواللغفنوالنحوالفقهبتدريسها

روائعبنفسهفيهايدرسهاليلةكللمماعتيهتلهاخصص

والمثنوي.للفردوسيالشاهنامةمثلالفارسيالأدب

وانقطعت،تزوجتعمرهامنعشرةالرابعةبلغتوحين

للدرالمسةعادتحينبعدولكنهادراستها،مواصلةعن

منكثيراوطالعت،والعروضالنحوفدرستأخرىمرة

العربيةاللغاتوأتقنت.الشعريةوالدواوينالأدبيةالكتب

والفارسية.والتركية

والتركيةالعربيةالثلاثباللغاتالشعرنظمت

أشعارهايضمأحدهما؟مطبوعانديوانانولها،والفارممية

التيقصيدتهااشتهرتوقدالطراز.حليةوعنوانهالعربية

وأما.صغيرةشابةوهيتوفيتالتيتوحيدةابنتهافيهاترثي

وعنوانهوالفارسيةالتركيةأشمعارهافيضمالاخرالديوان

شكوفة.

ابنتها:رثاءفيتقول

بحورالعيونغربمنسالإن

غدوروالزمانباغفالدهر

الدمامدرارحقعينفلكل

وثبورلوعةقلبولكل

مندرجةأر!إلىيعلوبأنهشعرها،العقادوصف

عشرالتاممعالقرنأواسطفيمصرأدباءإليهاوصلالشعر

ولها.والساعاتيالباروديباستثناءالعرابيةالثورةعهدإلى

كانتمقالاتمنها،السجعإلىفيهاتميلنثريةكتابات

فيالتأملمراةومنها،آنذاكالصحفبعضفيتنشر

الموضوعاتفيهاعالجتصغيرةرسالةوهوالأمور

العربياتالكاتباتأوائلمنالتيموريةوعائشة.الاجتماعية

كتابولها.انذاكالاجتماعيةالموضوعاتعالجناللاتي

مكتوبةقصةوهو،والأفعالالأقوالفىالأحوالنتائج

مغزىإلىفيهاتهدف،المقاماتبلغةشسبيهةمسجوعةبلغة

الروادمن-زيادةميوصفتهاكما-عائشةوتعد.أخلاقي

لاتعلموأنها،الحديثالعصرفيالعربيةالروايةبداياتفي

عائشة.قبلتامةقصةوضعت،اللغةعربيةامرأة
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ابنتهاوفاةبعدبصرهافيمتاعبالتيموريةعانت

.بالقاهرةتوفيتوقد،توحيدة

مأ139،أهـ)331الرحمنعبدعائشة

ببنتالمشهورةعبدالرحمنمحمدعائشة(.

الإسلاميةأسدراساتافيمصريةجامعيةأستاذة.الشاطئ

العربيالتراثموثقاتمنوواحدة،واللغويةوالأدبية

العلياأصدراساتواالتفسيروأستاذودرسا،تحقيقاوالإسلامي

العال!اجةزروهى.بالمغربيينالقررلجامعةالشريعةبكلية

الخولى.أمينالكاتبالأديب

عائشةولدت

محافظةفىعبدالرحمن

تربيةوتربت،دمياط

حصلت.أصيلةإسلامية

فىألادابليسالمرعلى

جامعةمنوالأدباللغة

وواصلت،القاهرة

السلكفيالعليادراسماتها

+3حصلتحتىالجامعي

الرحمنعدعائشةالادا!فىالدكتوراهعلى

اللغةقسممنممتازبتقدير

منالآداببكليةأحربيةا

حتىأعلميةاالمناصبفىتتدرجوظلتنفسها.الجامعة

عاموآدابهاأحربيةاأطغةاكرسيأمشاذمنصبشغلت

أ!ربيةاالدراساتبمعهدمنتدباأ!متاذاعينت.ام639

-1)629منالعربيةالدوللجامعةالتالغالعالية

الكتببدارالتراثتحقيقبمركزمنتدباوأستاذاأم(749

أ!شاذاعملهاإلىبالإضافةأم(749-1)689القومية

عائشةتشغل.العربيةالدولجامعاتمنبالعديدزائرا

دوليةوهيئاتكبيرةعلميةمجالسعضويةعبدالرحمن

الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسمثل:متخصمصة

ال!علىوالمجلس،المتخصصةالقوميةوالمجالسبمصر،

الدولةلجوائزالترشيحهيئةعضوأنهاكما،للثقافة

بمصر.التقديرية

الكريم؟للقرانالبيانيالتفسير:العلميةمؤلفاتهامن

الغزوفىالإسرائيليات،للقرآنالبيانيالإعجاز

الحياةبمواللغويةالأدبيةالدراساتفيبمالفكري

،الغفرانرسالة،المعريالعلاءأبىعندالإنسانية

إلىبالإضافة،الشاطئسربمالمصريالريفالخنساء،

النبي"بظتمنها:النبويالبيتعنتراجممجموعة

بمهاشمبنيعقيلة:زينبالسيدةبمالنبىأم،النبىنساء

الحسين.بنتسكينةالسيدة

الدولةجائزةعلىعبداشحمنعائشةحصلت

ألاستحقاقووسامأم789عاممصرفيللادابالتقديرية

اليونسكومنظمةمنتقديروشمهادةالأولىاالطبقةمن

وجائزةالمغربفيالفكريةأعفاءةاووسامأم(089)

العديدعلىاسمهاوأطلقم(.1)889ال!صيتمنالأدبأ

العربية.الدولمنبالعديدالمحاضراتوقاعاتالمدارسمن

يممناصفةالعربيللأدبفيصلالملكبجائزةفازت

.أم499هـ،ا514عامالقاضيودادالدكتورة

تنتميالزهريةالنباتاتمنأحتمائبموعةاالاسمالعائو

وإفريقياوأوروباآسيافيالعائقينمو.الحوذانفصيلةإلى

فصوصهاوتنتشر،التشرحدقيقةزا!لأوراتأمري!سا.وشممال

أجد.كأصابرإ

أنواعم!المئاتيوجد

طوليص!!التىالعايت

حواليإلىأصغرها

طولويصل،3!عم0

مايقاربإلىأكبرها

ألوانهاوتتفاوت.المترين

الأبيض،إلىال!زرقمن

الأرجوانيأوالورديإلى

أنواعوجميعالمحمر.

أصسميةاشديدةأحائوتا

العائقنتةأنرغموالحيوانالمرنسان

بهالاتتلأروالخيوأ!غنامالأ

طبية.لأغراضاحائقاويستعملكبير.بش!صل

حيثبريطانياإلىالأمريكيالعائقمنأنواعأدخلت

العائقأنواعغالبيةوتنمو.حدائقنبتةبوصفهاتزرع

أفضلبشكلوتنمو،خاصةعنايةإلىلاتحتاجلأنهابسهولة

الخصبة.والتربةالم!صشوفةالمناطقفي

وأالخريففصلفيبالبذورالعائقأنواعمعظمتزرع

تحتساقمنوتنمو.الصيففيوتزهر،الربيعبداية

انظر:)الريزومة(.الجذريالساقتدعىالأرضسطح

أقساممنجديدةنباتاتتنموأنويمكن.الجذريالساق

الجديدةالأغصانمنيتم)قطع(منأوالجذريالساقمن

تعفنيدعىفطريبمرضالعائقيصابقدر.الربيعفي

.النباتوذبولالأوراقاصفرأرإلىيؤديالذيالمشيجة

التربةوبتغيير،المصابالنباتبإزالةالمرضمراقبةويمكن

أيضئاالعائقيصابوقد.سم45قدرهقونصعفضمن

.الفطريالعفنبمرض

.الطفيلياتأنظر:.العائل

-!!*حض-

!!سك!



تاروهيتو.الأميربتنصيبحاصاحتفالفىميتحتميكووالإمبراطورةأكيهيتوالإمبراطورالياباليةالمالكةالعائلة

المالكةالعائلات

ملوكمنالحاكمةالملكيةالأسرهيالمالكةالعائلات

وتتألفوأمراء.وسلاطينوإمبراطوراتوأباطرةوملكات

منالأقربينوأقاربهمعينةلدولةملكمنالمالكةالعائلة

وأبوين.وأخواتوإخوةوأحفادوأولادزوجة

)التيالحاكمةالعائلةبالضرورةليمستالمالكةوالعائلة

منكثيرفينجدهاالتي(الحكومةأعمالعلىتشرف

الدولةرئيسةهيالمتحدةالمملكةفيالملكةفمثلا.البلدان

الحكومة.أنشطةفيتساهملاولكنها

انتخابالممكنمنكانالتاريخقبلماعهودوفي

الألصرة،فىوراثيةالزعامةفتصبحصغيرمجتمعلايزعيم

التاريخوفي.الأسرةتلكداخلجيلإلىجيلمنوتنتقل

منوكان.الحاكمةالأسرأقدممنمصرفراعنةيعتبرالمدون

بالتعاقببعضعنبعضهمالملكتوارثواملكاثلاثونبينهم

مصرغزاالذيالأكبرالإسكندرعهدإلىالتقاليدحعسب

الميلاد.قبلالرالغالقرنفى

الحاضرالوقتفيالمالكةالعائلات

المالكةالعائلةوصفيمكن.المالكةالعائلاتأنواع

وأمقدلمسادينياأودمشورياملكاكانإنالملكمنزلةحعسب

مطلق.سلطانذاملكا

الملوكمنهيالعالمفىالمالكةالأسرمعظمإن

الحكومةعأعمالإدارةفيتساهملاإنهاإذ،الدستوريين

تملكفإنهاذلكمنوبدلآ.محدودةالسياسيةوسلطتها

والملكيةالدستور.فىموصوفةوواجباتسلطات

والمملكةوهولنداوماليزيابلجيكامنكلاتشملالدستورية

.المتحدة

ممثلينيعتبرونفإنهما!لقدسةا!للكيةفىالملوكأما

روحيةزعامتهموتكون،شعوبهمأمامالإلهيةللذات

فينادرةالملكيةمنالنوعيةوهذهواحد.انفىوسياسية

هذامنالغربيةساموافيالملكيةوتعتبرالحاضر.الوقت

.النوع

مزوداالبلادلمادارةالملكيقومالمطلقةا!للكيةنظاموفي

وقضائية.وتشريعيةتنفيذيةبسلطات

المالكةالعائلاتتمثلأنيفترض.المالكةالعائلاتدور

الملكإنءاذ،معينةثقافةأوم!نمجتمعيعتنقهاالتيالقيم

ما،لبلدرمرايصبحونالمالكةالأسرةأعضاءوباقى

والتاريخيةالدينيةالهويةيمثلونكما،سجاياهأنبلويعكسون

يؤيدونممنالكثيرونويعتقد.الناسمنلمجموعةوالثقافية

علىالحفاظبواجبتقومبأنها،المالكةالعائلاتوجود

العائلةتصبحعأنوينبغىوتقويتها.والتقاليدالأخلاقيةالمبادئ

لشعبها.حسنةوقدوةمثالأحياتهاأسلوبفيالمالكة

إحدىخلالهاتولتبفترةتاريخهفىمربلدكللعل

السياسيةللتبدلاتوكان.فيهالحكمالمالكةالأسر
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هـقد.المال!صةالعائلةإلىمابلدشعبلظرةشيأثروالاجتماعية

لإراحةأ!شعوبابعضقامتأنكثيرةالأتحافيحدث

الجمهورية.رإعلانقتلهمعلىبالإقدامحتىأوملوكها

ثهاملويعيشالتيالجمهورياتمنعددالانويوجد

فيالمالكةالأسرلعضالمقالةهذهتصف.المنفىفيالسابقون

معالبلدانمنعددبالمقالةالمرفقةالقائمةفيذحصوقد.العالم

البلد.عاهلواسمفيهاالحاكمةوالسلالاتالأسرأسماء

العالمفيالحاكمةالأسر

بيةالأوررالحاكمةالسلالاتبعضتاريخيعود.أوروبا

تمتارأإأ،خر1بعضهاجذوررتعود،الوسطىالقرونإلى

بسبأواطصاهرةبسببأهال!!االأسروتتكود.أقرب

ممنأحبلاءابعفرأننلاحظ.السيامميةالأحداثبعض

عائلةمنأكثرإلىينتمونملكيةدماءعروقهمفيتجري

زوجهو،أدنبرةدوق،فيليبالأميرافمثلا:.واحدةملكية

الأميروينحدر.المتحدةالمملكةمدفالثانيةإليزابيثالملكة

اكتيالدنماركفيالملكيةالأسرةفروعأحدمنفيليب

الملكلتوليأعضاءهارلثمحتقدالمتحدةالمملكةكانت

عشر.التاسعالقرنخلالاليونانفي

خلالجمهورياتإلىالبلدانمنكثيرتحولوقد

بثورةسياررمرتم7191سنةففي،العشرينالقرن

أسرتهرأعضاءاشوسىالقيصرخلالهاقت!!عنيفةشيوعية

أضالياقسفخط!تاطلكصح!!ويعيعر.رومانوفآلمن

أجا.حاالمنفىفىالرومانيميخائيلوالملكاليوناني

بعائلتيا!ليةأعةالماالعائلةجذورترتبطأسباني!مما.

الملكيتين.بوربونوآلهابسبيرجوبعائلتي،قشتالةوأراغون

عرشعلى(أم)389كارلوسخوانجلسوقد

فرانكو.الجنرالالدكتاتوروفاةبعدأسبانيا

الأسمبانية.المال!صةالعائلةكارلوسخوانالملكيترأس

بولالملكابنةحي(-أم)389صوفياوالملكة

وأنجباأم629لمشةتزوجاوقد،اليوناليينفردريحاوالملكة

كريستينادوناوإنفانتاإيلينادوناالفانتاهم:أولادثلاثة

برلمانية.ملكيةوأسبانيا.فيليبدونالاميرالعهدوولى

توجقدجوثا-كوبيرجساكسليوبولدكانبلجيكا.

نالأنبعدأم،831!شةفيبلجيكاعلىملككأول

الوقتإلىالملكيةواستمرتهوأضدا،مناستقلالهالبلد

مقاليد(-أم)349الشانيألبرتوتولىالحاضر.

وللملك.أم399سنةبودوانالملكأخيهوفاةبعدالملك

عائلةمنوهي(،أم-)379بائولاالملكةوزوجته

الأمير:همأولاد،ثلاثة،الإيطاليةكالبرياديروفوالأمراء

للبصافىوالملكية.لورنتوالأميرأسشريدوالأميرةفيليب

مصونة.الملكوشخصية،دممتورية

إلىالدنماركفيالملكيةالأسرةتاريخيعود.الدكلارك

وافقوقد.الميلاديالعاشرالقرنفىجورمالملكعهد

،للدنماركدستورعلىأم848سنةأعسابعافريدريكالملك

-أم049)مارجريتالحاليةوالم!صة.البرلمانوأسمر

التامئسنةفريدريكالملكأبيهاوفاةلعدالملكتولت

.أم729

مارجريتالم!صةالدنماركيةأعةالماالعائلةترأس

السابقالكونتهووزوجهاأنجريد.رتورهيلدرأل!صشدرين

هنريك،الأميروحاليا،مونتبيزاتديلابوردديهنري

العهدوليهمابولدينورزقاأم679سنةتززجاقدو

يواكيم.والأميركريستيادأندريهصريدريك

جينمنالحاليةالسويديةالمالكةأ!ائلةاتنحدر.السويد

الفرنسيالضابطأم(844-)1763برنادوتبابتست

وفى.نابليونعينهالبلادعلىوصياالسويدح!صمالذي

عشر.الرالغتشارلزباسمملكااشبرلمانانتخبهأم881سنة

السادسجومشافكارلالسويديةالمالكةالعائلةيرأس

سنةالعرشعلىجلعرالذي(-أم)469عشر

مارجريتاوهنلممنامنهأكبرأخواتأربعوله.أم739

سيلفياالملكتزوجوقدوكريستينا.وديزيريوبرجيتا

تعملوكانقأم769سنة(-ام9)43سومرلاث

أولادثلاثةوأنجباستوكهلمح!اتدرائيةفيومترجمةمضيفة

العالمفيالمالكةالأسربعض

الملكةأوالحآليالملكسيسايةتاريخالحاكمةالأسرةالقطر

الايألرتأم831حوتا-كوليرخصاك!طإحا

توكوالعسي!صحيعماأم701تتوكاح،لوتاد

أحلقيهاحس!--دلقيههروداي

)الملكة(!ارحرباحاشراالقرلىالدممارك

)الإمراطور(أكيهيتولعالساأغردا--لاراليا

طلالسحيرءاأ649--لأرددا

ادمهاسالأمير6081لحخشتاي!لحتكاير

ح!!الراسدوقأم8!.،ساولوكسمرت

ححولكوتواسلطار--لمجرب!إما

ا!تالتاريهالأيرا7921ارريمطحرمماح!طمر

إسالاالحس!71ا!رراعلويا!وهـ

اروللير6671-ثجا

)الملكة(تريسلا4451شرا!أححواحدا

اررهارا5011طرالر

سقاسالسلطاد81اغرلىاشدسآلرعط

العريرعدل!لهد81ا!رداسعودا!آأحريةاا!ملاء

يةلسردا

لوسركاداحوم1071سرسرلياساأ

عتمراصسادسا!طرلأم818رسادوتاعسويدا

ميموللهوم2871يصتتاورئج،،

لعالرالوتوء5481اهواسداتا!اتو

)الملكة(الكاسيةإيرالتأم179لدصوراهخحدةايملاء

التايتالوماديلىاجواما-الحرليةصاموا



صوفيا.والملكةأسبانياملككارلوسخوان
سونجا.والملكةالنرويجملكهارالد
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مراسمأثاء،البلقيهحسنموداالسيربرونايسلطان

سلطالا.أشنصيبهوالعشرينالحامسالسنويأ!الاحتما

والأميرةفيليبكارلوالأميرفكتورياالعهدولي:هم

رمزيةتعتبروظيفتهفإندستورياملكاوبوصفه.مادلين

رئيسية.بصورة

أسرةمن-الثانيةإليزابيثالملكةترأس.المتحدةا!لملكة

منولمزيد،المتحدةللمملكةالمالكةالعائلة-الملكيةوندسور

.المتحدةللمملكةالمالكةالعائلةانو:المعلومات

المالكة.جريمالديعائلةموناكوتحكمموناكو.

-جريمالديفرانسيص!كانأمير.يحكمهاإمارةوموناكو

نفوذهببسطجنوهأهاليفوضهقد-إيطاليافيجنوهمن

لهم.خاضعةكانتالتيموناكوعلى

الثالثرينيهالاميرمنالمالكةالعائلةوتتألف

ثمرةهموالبناتالأولادمنوثلاثة(-ام)239

كيليجريسالأمريكيةالسينمائيةالنجمةمنزواجه

-أميرةلقبمنحتقدوكانتأم(1-829)929

ألبرتوالأميرمارجوريتلويسكارولينالأميرة:وهم

إليزابيث.ماريستيفانيوالأميرةبييرلويسألكسندر

سعتيفانوالأميرزوجهامنأولادثلاثةكارولينوللأميرة

وتنص.ديمقراطيدمشوريموناكوفيوالحكم.كاسيراغي

حالةفيأنهعلىام189سنةفرنسامعالمعقودةالمعاهدة

فإنالحاكمةالأمعرةفيالذكورمنوريثإنجابعدم

فرنسا.حكمتحتتدخلالإمارة

فيالحاليةالمالكةالأسرةحكمبدايةتعود.النرويج

فيالسويدمناستقلالهاعلىالبلادحصولتاريخإلىالنرويج

علىالسنةدلكفيالنرويجيالبرلمانوافقإذأم،509عام

اسملنفسهواتخذللنرويجملكاالدنماركيكارلالأميرتعيين

(-أم)379هارالدالحالىالملكوكانالسائ.هاكون

ممنة.567منذالنرويجيةالأرضفيمولودنرويجيأميرأول

ووليام(199-091)3الخامسأولافالملكابنوهو

م(.4591-1091)مارثاالعهد

،(ام-)379هارالدسنسونجاهارالدالملكتزوجوقد

وليلقبوأخذتأم،689سنة،الشعبعامةمنوهي

الأميرالعهدولىهما:وبنتاولداأنجبتوقدسونجاالعهد

.(ام719)لويزمارثاوالأميرة(أم)739هاكون

عائلةإلىالحاكمةالهولنديةالأسرةأصليعود.هولندا

بينحكمالذي-أورانجأميرالأولوليمويعتبرناساو.أورانج

الصا!ط-وليمباسمأيضاويعرفأم،584و5721سنتي

جمهوريةمنهولنداتحوكوقد.الهولنديةالدولةمؤسس

.الأولوليمالملكحكمتحتام813سنةملكيةإلى

سنةالعرشعلىجلعستالتىبياتريسهيالحاليةوالملكة

(-أم09)9جولياناالملكةأمهاتنحيإثرعلىأم089

.(-أم119)برنهارتالأميرهوووالدها،الحكمعن

مأ389لمشةأرمجاردويلهلمينابياتريسالملكةولدت

أميرجيرتفريدريكأوتوويلمجورجمنمتزوجةوهي

ألكسندرويلمأورانجأميرهمأبناءثلاثةوأنجباهولندا،

أشوين.كونستانتينوالأميرديفيدجوهانوالأميرفرديناند

المتزوجةفرنسيسكامارجريتالأميرةهيشقيقةوللملكة

وهولنداأبناء.أربعةمنهاوأنجبفولتهوفن،فانبيترمن

دمعتورية.ملكية

الاسيويةالأقطارأكثروهماوالهندالصينكانتآسيا.

.عديدةسنينمنذجمهوربنإلىتحولتاقدبالسكانازدحاما

وقدالصينفيحاكمةملكيةأسرةآخرمانشوأسرةوكانت

منجزءإلىالهندتتحولأنوقبل.أم219!عنةبهاأطيح
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مقسمةكانتعشرالتاسعالقرنفينيةاجريصاأأالإمبراطورية

ال!طمةوتعنيهنود()أمراءالمهراجاتيح!صمهاإماراتإلى

إلىتحولواأنهمإيلاجدا،أغنياءكانوارقد.العظيمالملك

سنةالامشقلالوبعد.البريطانىالحكمتحتمحليينإداريين

جمهوريةمنأجزاءإلىالسابقةالإماراتتحولتأم479

قامتأم719سنةوفي.تدريجيةبصورةالمتحدةالهند

وجردتالدستوربتعديلالهندفىالوطنيةالحكومة

اتهم.:تروونفوذهمسلطاتهممنالمهراجات

سنةالأردناعرلقحسبتالملكتبوأ.الأردن

سنةالحس!تنورالم!صةوتزوج.أم6ء2هـ،أ372

وتعلمتالمتحدةالولاياتفينورالملكةولدت.أم789

والأميرحمزةالأميرهمأولادأربعةمنهاأنجبوقدفيها.

أولادسبعةحس!توللملك.ورياإيمانوالأميرتانهاشم

محيسن.عبيرهيمتبناةوبنتسابقةزيجاتمناخرين

العهدووشمحمدالأميرهموأختأخوانأيضاوللملك

بسمة.وال!ميرةالحسناللأمير

مملكة-أم469عامدستوربموجب-والأردن

أرزكوراالعرشويرث،برلمانينظاممعوراثيةدستورية

وتعيينه.العهدولىبتس!يةالملكويقوم

اطسلم!!أحسلاط!تاسلالاتحدورإنيقال.بروناي

عالقأرزيابي!صاتارألاكأوانغبالسلطانترتبطبرونايفي

الأسرةوا.الميلاديعشرالخامس،التالمئالهجريالقرنفى

البلقيهحسنموداتولىوقدجدا.كبيرةالحاليةالمالكة

!منةالسلطهنة(-أم649،هـ-أ36)5

الأميرةهمااثنتينمنمتزوجوهو.أم679هـ،أ387

ثلاثةولهامريموالأميرةأولاد،ستةمنهاوله!!عتيريرجا

لشغلالذيجفريالأميرأحدهماأخوانوأطسلطانأولاد

الثراءذاتالملكياتمنوبروناي.الماليةوزيرمنصبحاليا

،الدفاعووزيرالوزراءرئيسهونفحسهوالسلطانالكبير.

العال!ا.فيرجلأغنىثالثبأنهعنهويقال

عامممذتايلاندتشاكريأسرةح!صمت.تايلاند

ا!اهـكع(.)رام!اأدوليا!جبهوميبولالحاليوالملكأم782

وحتى.الأسرةهذهالتامئضمنالملكهو(أم-)279

مطلقاحكماتايلانديحكمونالملوككانأم329عام

دستورية.ملاجة(السابع)رامايراجذبوكالملكأس!عندما

بهوميبولالملكمنالتايلانديةالمالكةالعائلةتتألف

تزوجهاالتي(-ام)329سيريكيتالملكةوزوجته

وليضمسهممنأولادأربعةمنهاوأنجبأم059سنة

ولهسومسواليتزوجالذيفاجيرالونجكورنماهاالعهد

وأحدة.بنتمنها

أزدقبيلتيإلىعمانفيالسلطةتاريخيعود.عمان

تقريبا...مأق..سنةالإقليمفياستقرتااللتينويعرب

تايلاند.ملكأدوليادجبهوميبول

حررقدسعيدبنقابوسالحاليأصسلطاناأجدادأحدكانو

،الهجريعشرالثالثالقرنفىأغارسياالحروص!منالبلاد

سنةوفيسعيد.ابنسلطنةأسسةالميلاديعشرأ!ثام!أ

سلطاناالحاليالسلطانوالدسعيدتوخأم632هـ،أ351

ابنهأم079أهـ،031سنةالسلطغةعلىخلفهتمللبلاد،

.(-أم014،هـ-أ)936قابوسالوحيد

قابوسالسلطانمنالعمانيةأعةالماالأسرةتتألف!

العهد.لولايةمعينشخصيوجدولا،وزوجتيه

المنتخبةالملكيةمنفريدنوعماليزيافييوجدماليزيا.

كأسلوبام،579أهـ،377عاممنذتطبيقهابدأالتي

البلاد.حكمتوارثواح!!امتسعةبينالسلطةلتقاسم

.سنواتخمسلفترةالبلادمنهمواحدكلويحكم

محدودةبسلطةدلحمتورياملكاالحاحصميصبح

محبأزلانسلطانأصبحوقد.ديمقراطيوبأسلوب

أيضاوهوأم989اهـ،904سنةملكاشاهالدين

منذأسرتهحكمتهاالتيبيراقأ!لايةالشرعيالحاكم

وقدلماليزيا.التاسعالمتتابعالحاكموهو.الوسطىالقرون

أسرةمنجعفرتوانكوأم499هـ،أ414سنةخلفه

لماليزيا.عاشراحاكماالحاكمةنجري

جعفرتوانكوالسلطانالحاكمةالأسرةيرأس

أمبوأنتنكوهىوزوجته(أم229،-1341)

.بناتوثلاثأبناءثلاثةولهمانجية

المالكةللأسرةذكرأوليعود.السعوديةالعربيةالمملكة

القرن)منتصفالهجريالتاسعالقرنأواسطإلىالسعودية

حجرإلىالمريديمانعرحلعندما(الميلاديعشرالخامس
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خادمحالياالملكو!ولى(.الحاليةالرياضة)مدينةاليمامة

منولمزيدسعود.العبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمين

السعودية.العربيةللمملكةالمالكةالعائلةانظر:المعلومات

غزاةإلىالنيباليةالمالكةالأسرةجذورتعود.نيبال

علىاستولىالذيشاهنارايانبرشويالملكبقيادةالجورخا

1846عامىبينالفترةوخلال.ام766سنةنيبال

،نيبالراناالمسماةبهادورجونجأسرةتسلمتأم59وا

المنفيالملكقادأم059سنةوفيللبلاد.السيامميةالزعامة

ضدثورةام(559-091)6شاهبربيكرامتريبهوان

دستوريةملكيةإثرهاعلىتشكلت،السياسيينرانازعماء

الملكالحكمإلىجاءثم.تعدديةحزبيةانتخاباتذات

مأ729و5591عاميبينتريبهوانللملكخلفاماهندرا

أما.أم069سنةالبلادإلىالمطلقالملكيالحكمباعادةوقام

تريبهوانالملكحفيد(-أم49)5بيرندراالحاليالملك

آيشوارياهىوزوجته،أم729سنةالعرشتبوافقد

العهدوليضمنهممنأولادثلاثةأنجباوقد(-أم9)94

مأ099سنةالوطنيةالانتفاضةأجبرتوقددبندرا،الأمير

حديثة.دستوريةملكيةإلىالتحولعلىبيرندراالملك

الملكية.واجباتهنطاقخارجقليلةأهتماماتوللملك

بعرشلهايرمزالتياليابانيةالملكيةعنيقال.اليابان

وتحيط.العالمفىالعرولث!أقدمبأنها،الأقحوانزهرة

الميلاد.قبلالسابعالقرنإلىتعودكثيرةأساطيربداياتها

تلكتنسبهالذيجيموتينو،فيهاحكمالتىالفترةفيأي

الحالىالإمبراطورأنكما.الشمسالهةإلىالأساطير

السلسلة.هذهضمن125رقمالعاهلهوأكيهيتو

علىجلسقدهيروهيتوالحاليالإمبراطوروالدوكان

اليابانتحولعهدهشهدوقد.ام269سنةاليابانعرش

بعدام479سنةفيدستوريةملكيةإلىمقدسةملكيةمن

-1)939الثانيةالعالميةالحربفىاليابانهزيمة

الحاليالإمبراطورمنهمأولادسبعةلهوكانأم(.49ء

فردأولأكيهيتوأصبحأم959عاموفي.الأولأكيهيتو

هيالشعبعامةمنفتاةيتزوجاليابانيةالمالكةالعائلةفي

.الأعمالرجالأحدابنة(-أم)349ميتشيكوشودا

العهدوليوهمأولادثلاثةالحاليوللإمبراطور

وليتزوجوقدسياكووالأميرةفوميهيتووالأميرناروهيتو

ما399سنةأواداماسماكومنناروهيتوالأميرالعهد

الياباني.الدبلوماسيالسلكفىعضواوكانت

ظلتالتيالإفريقيةالأقطارمعظمامشقلت.إفريقيا

عشرالتاسعالقرنخلالأوقبلالاستعماريالحكمتحت

فيالرئاسيالحكمويطبق.العشرينالقرنأواسطفي

علىحافظتالتيالدولمنقليلعددباستثناءمعظمها

كليحكمملوكأربعةأوغندافييوجد.الملكيالحكم

بمجموعهاتؤلفالتيالعرقيةالجماعاتإحدىمنهمواحد

مويتبيمويندارونالدالملكهوهؤلاءوأحدأوغندا.سكان

فىالبوغنديةللقبائلوالثلاثونالسادلرالكاباكاوهوالثاني

عاماثلاثينقضىأنبعدأم399سنةتوجوقدأوغندا.

زوليثينىإفريقياجنوبفيالزولووملكبإنجلترا.المنفىفي

الملكلقيليسوتو،وفيالزولو.لأمةالتقليديالزعيمهو

ما699عاممصوريحمادثفيمصرعهالثانيموشوشو

الملكأنبالذكروالجدير.الثالثليتسيالملكابنهوخلفه

الباسوتو.أوطانلمؤسسحفيداكانالثالثموشوشو

أقصتقدمصركانتالإفريقيةالإسلاميةالبلادوفي

لهيسمحولمام529أهـ،371سنةفاروقاملكها

عنالتنازلعلىالجيشضباطأجبرهأنبعدبالحكم

سبتمبرمنالفاغثورةأجبرتليبيافىكذلك.العرش

الأسرةتلكأفرادومنالبلاد،تركعلىالمالكةأصمرتها

-ام!62،هـ-ا)382السنوسيالحسنالمهدي

.بالأردنالمنفىفيحاليايعيشالذي

القرنحتىسوازيملوكنسبتتبعيمكنسواريلاند.

-ام)68!الثالثمسواثيالحاليوالملكعشر.السالغ

وهوام(829-)9918الثانيسوبوزاالملكابنهو(.

أولادوأربعةزوجاتستولهسناالعالمملوكأصغر

فيوتسكنكثيراأحتراماإندلوفوكازيالملكةأمهوتلقى

.إمبابانالعاصمةخارجالملكيالقصر

المغربفيرالإسلاميةالمالكةالأسرةبدايةترجع.المغرب

تاريخانغير،الميلاديالثامنالقرنفيالأدارسةأسرةإلى

عشرالحاديالقرنمنتصفإلىيرجعالحاليةالمالكةالعائلة

المالكةالعائلةوتنحدر.الميلاديعشرالسادس،الهجري

الأشمراف،سلالةمنأنهاأي؟العلويةالأسرةمنالمغربية

ابن(-أم929،هـ-أ)348الثانيالحسنوالملك

أوغندا.ملكالثانيمويتبيمويندارونالد



السعوديةالعربيةللمملكةالمالكةالعائله14

-9091هـ،أ381)1327الخامصمحمدالملك

المال!سة.العلويةللأسرةالسابكلشرالوريتهوأم(619

وليالحسنالملكابنأيضئاالملكيةالأسرةوتشمل

(-أم639،أهـ)383محمدسيديالأميرالعهد

مل!جةالمغربأصبحوقد،اخرونأولادأربعةوللملك

.أم629هـ،أ382سنةدستورية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ا!لكةالقصرالمهئلطادالإصراطور

الملكالتاهجارا

السعوديةالعربيةللمملكةالمالكةالعائلة

،مقرنبنمحمدبنسعودجدهمإلىسعودالينتسب

ربيعة.بنأسدب!ىمنوائلبنبكرإلىنسبهموينتهي

فقدبعيد،زمنإلىالسعوديةالأسرةحكمجذوروتمتد

مو!فىيقيمكانسعودالجدالمريديمانعاأنذكر

أمنطقةباالقطيفبلدةقرب،الدروعبلد،الدرعيةيسمى

ححرإلىام464هـ،085عامرحلومنها.الشرقية

درعابنعمهابنمنإليهوجهتدعوةعلىبناءاليمامة

الحديدموضعهمسمواوقد.والجزعةحجرصاحب

الدرعية.

تاربتقسيمعلىالحديثالعصرفىالمؤرخونوشفق

تاريخية:حقبثلاثإلىالسعوديةالدولة

أم744اهـ،157عامأحداثهاوتبدأ.الأولىالحقبة

محمدوأميرهاالدرعيةحاكملينالتاريخىاللقاءتمأنيوم

بنمحمدالمصبالشيخوالإماممقرنبنسعودابن

.ام818هـ،أ233عامالحقبةهدهوتنتهى.عبدالوهاب

بهاقامالتيالمبكرةبالمحاولاتوتبدأ.الثانيةالحقبة

عبدالعزيز،ب!سعودبنمشاري:السعوديانالأميران

دولةبماءأجلمنسعودالمحمدبنعبداللهبنوتركى

أهـ،903عامالحقبةهذهوتنتهىجديد.منسعودآل

.ام198

هـ،أ931عامالتاريخيةحوادثهاوتبدأ.الثالثةالحقبة

لآعبدالعزيزالملكفيهتمكنالذيالعاموهو،ام209

ذلكوكانرشيد،آلحكممنالرياضاستعادةمنسعود

الدولتينوريثة،الحدشةاسمعوديةالدولةلقيامطبيعيةبداية

والتانية.اللأولىالسعوديتين

واستعادالرياضعلىعبدالعزيزالملكاستولىأنبعد

وجنوباوغرلاشرئاالمم!صةأجزاءتوحيدفيشرع،آبائهملك

ونجدالحجاربملكيلقبكانذلكأثناءوفىوشمالآ،

مأ329أهـ،351عامملكيامرسوماأصدرثموملحقاتها.

العربيةالمملكةاسمتحتالختلفةالمم!صةأجزاءبتوحيد

،أم539هـ،ا372عامعبدالعزيزالملكتوفى.السعودية

لآعبدالرحمنبنعبدالعزيزالملكالسعوديةالعربيةالمملكةمؤسس

الله.يرحمهسعود،

فيصل،الملكثمسعود،الملكأبناؤهأجلاداحكمعلىوتوالى

الشريفينالحرمينخادمالآنالحكمويتولىحالد،الملكثم

عبدالعزيز،أبناءمنإخوانهيعاونهالعزيز.عبدبنفهدالملك

لرئيسالأولالناشبعبدالعزيز،بناللهعبدالأميرعهدهولي

بنسلطانوالأمير،الوطنىالحرسورئيسالوزراءمجلعي!

الدفاعووزيرالوزراءمجلسلرئيحرالثانىالنائبعبدالعزيز،

.العاموالمفشوالطيران

الحكمنظام

ملكي.نظامالسعوديةالعربيةالم!لكةفيالحكمنظام

ملكمنصبحصرعلىللححمالاساسىالنظاموينص

الفيصلعبدالرحمنبنعبدالعزيزالمؤسسأبناءفىالبلاد

منهمالأصلحيبايعأنعلىالأبناءوأبناءسعود،آل

الدولةشؤونكافةفيالأعلىالمرجعهوالملك.للحكم

الوزراءمجلسالملكيرأس.والسحكريةوالإداريةالسياسية

منويتكونوالتنظيميةالتنفيذيةالسلطةزماميتولىالذي

فيكافةالدولةأنشطةلمجرلونوزيرا،وعشرينواثخيننائبين

والتنمية.والخدماتالسيادة،القطاعاتكل

نظامالسعوديةالعربيةالمملكةفييطبة!كما

عامملكيمر!عومصدروقد)ال!مارات(،المحليةالحكومات

عشرةثلاثإلىالمحليالحكمبتقسي!اام299أهـ،412

الشرقية،،المنورةالمدينة،المكرمةمكة،الرياض:هيإمارة

،لجوفاعسير،،الشماليةلحدودا،تبوك،ئلحاالقصيما،

أ،

أ!

ئنل!

ئهـ
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ير؟قكا3ء*3!

الله.يرحمهعبدالعزيز،بنسعودالملكجلالة

الإقليميةالوحدةالإمارةوتشكل.نجران،جازان،الباحة

المحلى.للحكمالأساسية

المركزيةللحكومةممثلا،الملكيعينهالذيالأميرويعد

حفظمسؤوليةعليهوتقع،إمارتهفيالإداريوالحاكم

كما.والخدماتالمرافقتطويرفيوالمشاركةوالنظامالأمن

الوزاراتفروععلىالإداريةالناحيةمنالأميريشرف

يملكلاانهإلا،الإمارةفيالعامةوالمؤسساتوالمصالح

حينفي،الداخليةلوزيريتبعفهوعليهارئا!ميةسلطات

العاصمة.فيالمركزيةلأجهزتهاالحكوميةالوحداتتتبع

الحكمتنظيماتمنالثانيالمستوىالبلدياتوتشكل

البلدية.المجالسلأعضاءبالنسبةالانتخابأسلوبويتبع،المحلى

عضوا،ستينمنالمكونالشورىمجلمي!يساهمكما

نحوالعاموالتوجهالقرارصنعفى،الملكيختارهم

العامةالتنميةخططفيالرأيبإبداءالإداريةاللامركزية

التقاريرومناقشة،الدوليةوالمعاهداتالاتفاقياتودراسة

الختلفة.الحكوميةللأجهزةالسنوية

الجنائىالقضائيالتشريعمبادئكلتستمد.القضاء

أساسيينمصدرينمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالمدني

الشريفة.النبويةوالسنةالكريمالقرانهما

الجمهورومقابلةالمجالس

جمهورلاستقبالأسبوعكلالملكمجلسيفتح

ويتلمسالمواطنينأحوالعلىالملكيطبعحيثالمواطنين

أمراءأنمنالرغمعلىمناطقهمواحتياجاتاحتياجاتهم

أيضاالعهدولييقومكماالأعباء.بهذهيقومونالمناطق

لمناقشةأسبوعياوعسكريينمدنيينمنالمواطنينباستقبال

كماالأمر.ولاةمنخاصةنظرةإلىتحتاجالتىمشكلاتهم

العلماءلمقابلةالأسبوعأياممنآخريوماالملكيخصص

51السعوديهالعربيةللمملكةالمالكهالعائلة

أ!و!يئ.ا!كرليةاوريكةملكعبدالعزيزبنفهدا!للك

علىوالقائمينالعلماءمعالدينأمورلتدارسوالمشايخ

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروهيئاتوالإرشادالدعوة

الدينيةبمهامهمتتعلقأحداثمنيستجدفيماوالنظر

درجعادةوهذه.عامةالمسلمينبأمورعلاقةلهوما،خاصة

.بعدهمنأبناؤهعليهاوسارعبدالعزيزالملكعليها

المناسباتفيشعبهالملكمشاركةإلىبالإضافةهذا

التيالمشارئالتنمويةوافتتاحورعايةالعامةوالاحتفالات

فيومشاركته،العميمبالخيروالمواطنالوطنعلىتعود

وتقديموالاجتماعيةوالثقافيةالرياضيةالنشاطاترعاية

بغسلينيبهمنأوالملكيقومالشريفينالحرمينبشؤوناهتماماتهضمن

خاصمصنعلهاأقيمالتيكمسوتهاتعييرقبلعامكلالمشرفةالكعبة

منفراغهبعدفهدالملكالشريفينالحرمينخادم.المكرمةمكةفى

المشرفة.الكعبةغسل



السعوديةالعربيهللمملكةالمالكةالعائلة16

ام688أهـ،..أسنةمنذسعودآلوملوكامراء

مقرنبنمحمدثنسص

مررلنجد!أول

محمدبنالعزرزعبد

سردلنمثاوىاللةعبددنتركي

ثنيافيبناللهعبد

ئهسصردبخهمحملى

فيصل

!-!-!

!



رحمهعمدالعزيزالملكالمؤسم!عهدمنذ،السعوديةالقيادةحرصت

الشريف!!الحرمينخادم.السعوديالمواط!وراحةصحةعلى،الله

.حدةفيالبحرمياهتحليةمحطةيتفقد

الثقافيةالمسابقاتمثلفيها،للمتفوقينوالحوافزالجوائز

الرئاسةتقيمهاالتىالأدبفىالتقديريةالدولةكجائزة

التيالعالميةفيصلالملكوجائزة،الشبابلرعايةالعامة

الجنادريةومهرجان،الخيريةفيصلالملكمؤسسةتقيمها

كرةومنافسات،الوطنيالحرسيقيمهالذيالثقافيالتراثي

المملكة،فيتقامالتىوالدوليةوالإقليميةمنهاالمحليةالقدم

.الاخرىوالرياضيةوالثقافيةالخيريةالمناسباتمنوكثير

والعربيالإسلامياثتضامن

علىوالعمل،الإسلاميالتضامنإلىالدعوةتعتبر

السعودية،السياسةركائزمن،والمسلمينالإسلامخدمة

السعوديةالعربيةالمملكةتأسيسمنذوخارجيا،داخليا

.اليوموحتى

هذهأسس-لهاللهغفر-عبدالعزيزالملكأرسىولقد

إليهافأضافوا،أبنائهمنخلفهمنعليهاوسار،العسياسة

فىتبلورتحتى،الأمامإلىخطواتعليهاوزادوا

فيالإسلاميةالدوللوزراءوأخرى،للقمةمؤتمرات

الإسلا!ى،المؤتمرمنظمةوفي،التخصصاتمختلف

ومراكز،المسلمللشبابوأخرى،الإسلاميالعالمورابطة

فيللدعوةالعالمأنحاءمعظمفيتنتشرومساجدومعاهد

تقديمإلىبالإضافة.المسلمينكلمةوجمعاللهسبيل

تتعرضالتيأوالمتضررةللدولوالإغاثةالمساعدات

.مجاعاتإلىيقودقحطأوطبيعيةلكوارث

عمقفهدالملكالحرمينخادميؤكدالعربيالمجالوفي

هوالذيالعربيبانتمائهاالسعوديةالعربيةالمملكةإحساس

الإسلامى.الانتماءمنيتجزألاجزء

71السعودلةالعربيةللمملكةالمالكةالعائلة

بنسلطانالأميرالثانيالائبسمو،الشريفينالحرميرخادمصنيابة

الجوائزويقدم،العالميةفيصلالملكجائزةحفليرعىالعزيزعبد

بها.للفائزين

اللهدينهوأمجادهمبناءإلىالعربمنطلقكانفلقد

إلىداعينبهوانطلقواالعربيةالجزيرةشمبهمنحملوهالذي

بهميسيرواللإيمان،قلوبهمفياللهكتاب،الخالدةالرسالة

نصر.إلىنصرمن

العامة،حياتهأطوارمختلففيالحرمينلخادموكان

معظمفزار،العربيةالقضايامنكثيرمعالجةفيمرموقدور

المؤتمراتمنكثيراوحضر،مرةمنأكثرالعربيةالبلاد

بينوسلامومحبةخيروسيطوكان،العربيةوالاجتماعات

جانبإلىوصلابةبقوةووقف،المتنازعةالعربيةالدول

مأسياسيةأكانتسواءقضماياها،فىالعربيةالشعوب

علىيحرصذلككلفىوهو،اقتصاديةأمعسكرية

القضيةفتاريخ،المجالاتمختلففيالانتماءهذاتوكيد

،قرنربعمنأكثرخلال،الحرمينلخادميحفظالفلسطنية

حقتأييدفيوالعربيةالدوليةالمحافلفيمتصلاعملا

الإعلامورجالوالمفكرينالأدباءيستقملعدالعزيزبنعبداللهالأمير

.سموهبقصر،الجنادريةمصحادفيالمشاركير



المتحدةللمملكةالمالكةالعائلة18

عمداللهالأ!يرسمووالتقافةللتراتالوطيحادالمصافتتاححما!فى

اعسعودية.ااعرضةافىالمشاركب!يحيىعبدالعزيراب!

لقادةالقضيةهدهطرحوفي،أرضهفيالفلسطنيالشعب

المناممبات.مختلورفىبهمالتقىأصذيناالعالموزعماء

أضعاونامجلسإنشاءف!صةقامتالخليجيالمجالوفى

على،العربيةالجامعةدائرةداخل،العربيةالخليجلدول

ة!!ي؟

9

-

فيضحهمالمواطيرمتاركةعلىالسعوديةالأسرةوأمراءملوكدرج

الحرم!!وحادم،اللهيرحمهماحالد،واللكشيصلالملك.المحتلفةالمنا!سات

الححدية.أحرصةايؤدولىعبداللهالأ!راعهدهوولى!هدالمللثالمتريمين

المجالاتمختلففيالتنظجمأنماطوتوحيدالعلاقاتتنسيق

والإعلاميةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالعسكريةاسميالممية

الحياةأساليبلتجانص!نظرا،الاتصالاتووسائلوالصحية

الأرضوحدةتجمعهاالدولهدهفحتمعوببمالمجلسدولفى

والمصالح.واللغةوالدينوالتاريخ

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

تنيادب!عبداللهعبداللهستركى

سعودبنعبداللهسعودآلعمدالعزيربنأ!دحا

تركيل!ليصلبنعمداللهسعوداآعمدالعررشبنسعود

سعودآلعمدالعزيزبنفهدمحمدلمعبدالعريزلرسعود

عبداللهبنتركىبن!يصلمقرلىسسعود

سعودالعبدالعزيزبن!يصلتر!صلرفيصلسسعود

سعودل!محمدتركىلىتيصا!لرحم!عمداش

عبدالوها!ب!محمدسعودآلعداشحيسا!ريرعمدا

سعودب!مشاريمححدسأحريرعبدا

تاريخ

الثاليةالسعوديةالدولةالأولىاصسعوديةاالدواحة

اضةالثاالسعوديةالدواسة

صلةذاتأخرىمقالات

منطقة،مكةالمشرفةأحعمةاشيص!الملكحائزة

منطقة،المنورةالمديمةاحسوديةا

الأسرةهىالمتحدةللمملكةالمالكةالعائلة

الثانية،إليزابيثوالملكة.الشماليةوأيرأصندالبريطانياالملكية

العائلةضمنعضوأهم،أم529سنةأسرلت!أتبوأتا!

،الأما!للكةمنزلةوأعلاهمالأقربونأقاربهاوحولهاالمال!صة

ثم.السادسجورجالملكأرملة،إليزابيثالسابقةالملكة

أدنبرةدوق،فيليبالأميرإكيزابيثالملكةزوجيأتي

أندرووالأميرآنوالأميرةتشارلزالأميرالأربعةوأولادهما

.وارددإلأميروا

الملكةشقيقةمنتتألفأوميعحلقةكذلكتوحد

الملكصلبمنالاخرينوالأحفادمارجريتالأميرة

بعضفيالملكةيمثلونالذينالملكةجدالخامسجورج

الملكيين.الناسويسميهمالاحتفالات

وألاحترامالمودةمنبعاطفةوأسرتهاأطل!صةاتقا!

.المتحدةالمملكةوهيبةلقوةرمزفالملكةالتقليديير.

تعتبرفإنهاالملكيةوندسورأسرةمنممبقوهاممنوكأمثالها

الأموكومنولثالإنجليزيةالكنيسةرئيسةأيضاوهي.رمزا

كافة.المملكةأنحاءفيالبريدطوابععلىصورتهاوتوضع

علىللتاجبسيطةصورةأحياناأوالنبالةشعارويظهر

الناسيستخدمماوكثيرا.المبانيوعلىالرسميةالمستندات

.التاجانظر:.للوطنرمزيةدلالةالملكيةبمعنىالتاجكلمة
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المثلالملكيةالأسرةتمثلأنالتقاليدتقضيوحيث

الملكةعهدومنذ.المهاتراتفوقتبقىأنفينبغى،الرفيعة

كانت.أم09وأ1837عامىبينحكمتالتيفكتوريا

التمسكفىللاخرينوقدوةنموذجاالملكيةالأسرةحياة

لهذهإليزابيثالملكةرعايةورغم.والدينالخلقبحسن

بعفالتصرفاتفإن،جديةوبصورةشخصياالقواعد

أوائلففي.الناسنظرفيصورتهمهزتبأولادهاالمتعلقة

تجاهوالاحترامالمودةبقاءورغم،العشرينالقرنتسعينيات

عامة.بصورةالمالكةالعائلةسمعةهبطتنفصها،الملكة

المقالة.هذهفىتاريخيةنبذةانظر:

العملأثناء

ملكيالمتحدةالمملكةفيالحكمنظام.والبرلمانالملكة

قوانين()مجموعةمكتوبدستوريوجدولا.دمشوري

وليصرللدولةرئيساالملكةأوالملكويصبحللمملكة

الافتتاحهوإليزابيثالملكةبهتقومواجبوأهم.للحكومة

الانتخاباتبعدأوسنوياالوظيفةهذهوتؤدىللبرلمانالرسمي

قصرمنالخيولتجرهاخاصةعربةفيالملكةوتنطلق.العامة

التيالافتتاحخطةوتلقي،العموممجلسإلىبكنجهام

دورةفيالمقترحةالقوانينفيهاتبينالوزراءرئيسيعدها

سلطةتعزيزإلىالاحتفالهذاويهدف.الجديدةالبرلمان

والتىحالياالبلادفيالكبرىالقوةيمثلالذيالبرلمانوكرامة

القديمة.العهودملوكماوقتفيبهايتمتعكان

القوانينإصدارعنالمسؤولهووحدهوالبرلمان

مالمالمفعولنافذةتصبحلاالقوانينتلكأنإلاومناقشتها،

الملكية.المصادقةالعمليةهذهوتسمىالملكةعليهاتوقي

منأخرىبمجموعةسبقماإلىإضافةالملكةتتمتع

هذهوأهم.الملكىالامتيازمجملهافىتسمىالصلاحيات

هوالمتبعالعاموالتقليدالوزراء.رئيستعيينالصلاحيات

فيالاكثريةينالالذيالسياسيالحزبلزعيمالملكةدعوة

يأيحم!لمفإذا.المنصبذلكلشغلالعموممجلس

للحزبمعينزعيمهناكيكنلمأو،الأكثريةعلىحزب

تدعوأو،للحكومةرئيعمثاتعينأنالملكةواجبمنيصبح

للملكةيحقكذلك.جديدةبرلمانيةانتخاباتلإجراء

المستشارين،منخاصةمجموعةخلالمنالأوامرإصدار

.الأحزابجميعيمثلونسياسيينموظفينمنمؤلفة

اتصالعلىالملكةتبقىالحكومةتشكيلإثرعلى

معهاويعقدأسبوعكلالوزراءرئيسويزورهابهاقريب

المتعلقةللتقاريراستماعجلساتتسمىاجتماعات

أوراقفيذلكإلىإضافةوتنظر.العمومبمجلعي!

ا!رقياتعنفضلاالاجتماعومحاضر،الوزارات

مكتبولديها،الخارجيةوزارةمنالصادرةوالخطابات

الوزأراتمعالتعاملعلىيساعدانهاسكرتاريةوهيئة

عليهاموافقتهاحصولينبغيالتيالحكوميةوالتعيينات

وتقوم.الكومنولثدولحكوماتمعالمرأسلاتوكذلك

وارتباطاتهازياراتهاوترتيبخطهابإعدادنفسهاالهيئة

.لأخرىا

كلفىللشرفقائمتانتنشر.الشرفألقابنظام

اليومفيوالأخرىالجديدةالسنةيومفيإحداهماعام

تتويجها.وذكرىالملكةميلاديوميونيو،شهرمنالثانى

التيوالأوسمةوالامتيازأتالألقابعلىالقائمتانتحتوي

لكنجهاقصرشر!ةعلىلظوونالملتحدةاللملكةفيالمالكةالعائلةأعضاء

الملكة.ميلاد

عيدبمنا!مبةالرسميالاحتعالأثناءتجريالتيالعلمتحيةمراسمبعدم
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فيتقاما!ألاحتفالاتخلالشخصمياالملكةتمنحها

درحاتعلىأسشرفاألقابنظامويشتمل.بكنجهامقصر

رتبةمثلتواضعاأكثرودرجاتأضبيلوأالفارس

الطويلةللخدمةمتعددةوأوسمةالبريطانيةالإمبراطورية

والأوسمة.والميدالياتالنياشين:انظر.والبسالة

الألقابتمنحهماممنقليلاعدداتختارقدالملكةأنورغم

لجانمنتوصيةعلىبناءيمنحمعظمهافإد،والأوسمة

هدهأصحابفإلى،التقليديةالناحيةوم!.حكومية

هدا.مهمةمواقعويشعلونثبير،باحتراميقابلونالامتيازات

:انحيار.محاباةمنأحيانايمثلهلماأيضاللنقدمعرضالنظام

خلالأضانيةاإليزابيتالملكةتعقدالجمهور.مقابلة

قصرفيخاصةملكيةاجتماعاتالصيضموسم

فىالرسميالملكةمقررودهاوسهوليقصرأوبكنحهام،

بتوصيةالاجتماعاتهدهإلىالدعواتوتصدر.أسكتلندا

أصلمدعوين.التشريفمننوعاأيضاوتعتبر،معينةلجانمن

أمامالملكةخلالهاتظهرالتيالأخرىالمناصعباتومن

خاصعرضخلالالعلمتحيةمنا!مبةسنويا،الجمهور

.بلندنوايتهولفيالخيالةللحرس

ح!!الزياراتبمئاتأحصةالماأ!ائلةاوأعضاءالملكةوتقوم

شئاسةيدعونأو،المتحدةالمم!صةأنحاءمختلفإلىسنة

سفيسة.تدش!تأوجديدمستشفىكافتتاحالمهمةالمنا!حبات

المملكة،فيالمعتمدينالدوللعمفراءالملكةوتستقبل

المم!سة،يزورونالذينوالدولالحكوماترؤساءوكذلك

عادةيرافقهاالخارجإلىرمعميةبزياراتالملكةتقوبمكما

فيليب.أللاميرزوجها

يعرف.المالكةالعائلةمنالآخرينالأعفحاءفعاليات

بعدةالالتزامعاتقهاعلىوتأخذبنشاطتعملبأنهاالملكةعن

الولائقمطالعةإلىإضافةالواحد،اليومفيمواعيد

بعدةالآخرونالمالكةأحائلةاأعضاءيقوم.كذلكوالمراسلات

الأولىبالدرجةهؤلاءبينمنويأتي،وزياراتعامةأنشطة

والأميرآنالأميرةواتشارلزوالأميرفيليبالأميرمنكل

منآخرونوأعضاءهؤلاءويساهمإدوارد.والأميرأندرو

الخيرية،الفعالياتمنالعديدحضورفيالمال!شةالعائلة

ويرعىوخارجها.المتحدةالمملكةداخلالملكةويمثلون

ولاسيماالجمعياتمنالعديدالمالكةالعائلةأعضاءمعظم

هذهفيحضوراالأكثردياناالأميرةكانتوقدمنها.الخيرية

تشارلز.الأميرمنطلاقهابعدهحتىالفعاليات

الأسرةداخل

لندنفيمنهاستةقصور،سبعةللملكة.الملكيةالمنازل

جيمسسعانتوقصربكنجهامقصروهيمنها،قريبةأو

وقلعةكورتوهامبتونكيووقصركنسينجتونوقصر

لالمحبة.المتحدةالمملكةديالاسم!قيسيقاللهاالأمالللكة

فيالواقعهاوسرودهوليهواصسابعاوالقصروندسور

بصورةالقصورهذهمنثلاثةالملكةوتستخدم.أدنبره

هوليوقصروندسوروقلعةب!ضجهامقصروهيمنتضمهآ

تفضلللإقامةخاصينمنزلينالمدصةوتمتلك.هاوسرود

قصروهماعائلتها،بصحبةشيهماعطلاتهاقضاء

فيجرامبيانبإقليمبالمورالوقلعة،لورفوك!يسندرينجهام

هاوسكلارنسفيالأمإليزابيثالملكةوتعيشأسكتلندا.

فيقصمرينأيضاتمتلكوهي.لندنفيمولمنقريبا

وكان.بالمورالقرببركهولوفيمايقلعةفيأسكتلندا

الرئيسيالريفيالمقرجلوسترشايرفيهايجروفقصر

خلالوولديهمادياناالراحلةوالاميرةتشارلزللأمير

منذهناكوحدهتشارلزالأميرعاشوقد.الثمالينيات

وعندما.أم299عامفيدياناالراحلةايلأميرةعنانفصاله

جزءينفييعيشانفإنهمالندنفيوالأميرةالأميريوجد

حدائقغربأقصىفيكنسينجتونقصرمنمنفصلين

باركجاتكومبفيآنالأميرةمنزلويقع.كنسينجتون

جلوسترشاير.فيالواقعة

المالكةالعائلةأعضاء

المالكةالعائلةأفرادعنالمعلوماتبعضيليفيمانعرض

والأميرفيليبوالأميرالثانيةإليزابيثالملكةغير،الاخرين

والأميرأندرووالأميرآنوالأميرةويلزوأميرةتشارلز

.واردإد

الملكأرملةهي(ام-009)الأمإليزابيثالملكة

أسرةهينبيلةأسكتلنديةأسرةمنوتنحدرالسادسجورج

العرشزوجهااعتلىوقد.إنجاسفيمعتراثمورليونزبويمم!

الثامنإدواردالملكأخيهتنازلإثرعلىمتوقعةغيربصورة
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سنةإلىعهدهماواستمر.ام379مشةالعرشعن

الأهمالعضوأصبحتجورجالملكوفاةوبعد.ام529

المملكةداخلالحالىموقعهاأما.الحاليةالملكيةالعائلةفى

أيضاإليهاينظروإنمافحعسب،سنهاأولقبهاإلىيعودفلا

الثانيةالعالميةالحربسنواتوإلىمجيدبماضمتصلارمزا

للكفاحرمزاالملكيةأصبحتعندماأم(1-459)939

والحرية.الديمقراطيةسبيلفى

-أم039)سنودنأميرةمارجريتالأميرة

جلاميسقلعةفيولدت.للملكةالصغرىالشقيقة

سنةوتزوجتليونز.بويسلأسرةالأجدادمنزلبأسكتلندا

سنورت(لورد)حالياجونزأرمسترونجأنطونيمنام069

مشةبالطلاقوانفصلاولدينوأنجباومصورامصمماوكان

ضعفورغم.ذلكبعدمارجريتتتزوجول!ا.أم789

بجهودهاتساهمظلتفقد،التسعينياتأوائلفيصحتها

العامة.الخدماتميادينفي

لتشملالملكيةالعائلةمنوتتفرع.البعيدةالقرابة

وهمالخامصجورجللملكالآخرينالثلاثةالأولادسلالة

(م2491-2091)وجورجم(4791-0091)هنري

،هنريبنرششاردويعتبرام(.569-1)798وماري

لتبوؤحظاالأكثرحاليا(-أم)449جلومشردوق

كبيراجانبا!ديوهوالعمارةفيتخصصوقد.العرش

المهمةوالاحتفالاتالماسباتمنكثيرفيالمشاركةإلىتدعىا!للكة

الحسة.خلال

،جورجسلالةومن.الملكيةالأسرةضمنالمهماتمن

كنتأمير،ومايكل(أم-)359كنتدوقإدوارد،

وهم(-م91)36ألكسندراوالأميرة(م2491)

القريبة،وأسرتهاالملكةمنأهدأحياةأسرهممعيعيشون

العامة.الميادينفيبخدماتهمأيضامعروفونولكنهم

الخامسجورخابنةماريسلالةمنآخرفرعوهناك

.ام229سنةهيروودإيرللاسلسهنريتزوجتالتي

السائهيروودإيرللاسلسجورجابنهاويعتبر

عملهفيامتازوقد.الأسرةلتلكعميدا(-أم)239

الإنجليزية.الوطنيةالأوبرالإدارةمديرا

تاريخيةنبذة

إلىالمتحدةللمملكةالحاليةالمالكةالعائلةتاريخيعود

إليزابيثالملكةأنغيروندسور.آلالمسماةالحاكمةالعائلة

إلىفكتورياالملكةخلالمنسلالاتهاتتابعأنيمكنالثانية

لآمنالثالثجورج.كانوماقبلهالثالقجورجالملك

مأ471عاممنذبريطانياحكمواالذينالالمانمنهانوفر

اعتلتالتيفكتورياالملكةوقامت.ستيوارتآلملوكبعد

اسمإلىالحاكمةالأسرةاسمبتبديلام837سنةالعرش

كانالتىالألمانيةالعائلةاسموهووجوثاكوبيرج-ساكس

مأ419لمشةوفي.ألبرتالأميرزوجهاإليهاينتعسب

جورخالملكفقاموألمانيابريطانيابينالحرباندلعت

كراهيةعنمنهتعبيرافكتوريا،الملكةحفيدالخامس

العائلةاسمبتبديلمعهمتعاطفهولبيان،للألمانالشعب

وندسور.إلىالملكية

سنةالخامسجورجوفاةإثرعلى.والحربالأزمة

إدواردرغبةوكانت.الثامنإدواردالعرشاعتلىام369

سيمبسونوورفيلدواليسالمطلقةالأمريكيةمنالزواجفي

ورفضتدممتورية،وأزمةسياسيةفضيحةفيتسببتقد

تنازلوقد.ملكةسيمبسونقبولالمتحدةالمملكةحكومة

شمهرا.عشرأحدبعدالعرشعنإدوارد

فيالعرشعلىإدواردأخاهالسادسجورجخلف

الثانيةالعالميةالحربألقتوقد.أم369عاممنديسمبر

السادسجورجعهدعلىالقاتمبظلهاأم(1-459)939

صحةذايكنولمالعرشلاعتلاءجيداتهيأقديكنلمالذي

فيالأمالملكة،إليزابيثالملكةزوجتهمعبقيولكنه.جيدة

المناطقيزورانوكانا،الألمانيةالجويةالغاراتأسوأخلاللندن

.السادسجورجانظر:.الغاراتتلكإثرعلىالمتضررة

جورجالملكساعدالجديد.الإليزابيثىالعصر

للعائلةالحسنةالسمعةاستعادةفيإليزابيثوالملكةالسادس

التيالثانيةإليزابيثابنتهماالشيءنفصوفعلت.المالكة

أبيها،وفاةمنواحدةسنةبعدأم39ءيونيوفيتوجت
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وستمسمتر.كنيسةفيجرىمهيباحتفالفيوذلك

أضلمازابوساطةللتتوبيعرضاحتفالأوأ!ذلكوكان

عودةمعذلكتزامنوقد.الناسمنالملاي!تويشاهده

عنيعرض!بماالشديدالناسواهتمامالحرببعدمارفاهية

تف!صرعلىكثيراالعرضرأثرفقدهكذارالتلفاز.طريق

بهرحبواوقدجيدا،سذكرونهالمشاهدونظلبحيثالناس

ماوالمفاخر،الإنجازاتمنحققجديداإليزابيثياعهدا

فيتحققتالتيوالإنجازاتالذكرياتيجترونجعلهم

بينحكمتالتيالأولىإليزابيثالملكةجدتهاعهد

.أم306و1558

دياناالراحلةمنتشار!الأميرازواجحفلةكانتر

!أجوفىبولسانتكاتدرائيةفيجرتالتيسبنسر

الأحضراالحدثأخلفازاشاشاتعبروعرضت،أم819

أجهاإلف!إوقد.الدفتتويجحفلةعرضبعدوجمالآفخامة

ال!جةتقويةشيمساعداعاملاباعتمارهاالشعب

القادمالعصرفيمجيدمستقبلإلىوانتقالآواستمراريتها،

الزوجانأنجبوقد.العرشوريثزواجلهاويضمنهيؤمنه

وكانت.أم849و8291فيوهنريواسمهماوأسدين

الأولىالسنواتخلالكبيرةشعبيةاكتسبتقددياناالأميرة

ما091سنةفياتضحول!شويلزأميرةباعتبارها،للزواج

أعلر2991مشةوفيرواجها.فيسعيدةتكنلمأنها

أغسطسشىالطلاقتمث!ابعضه!ا،عنانفصالهماالزوجان

علاقاتشىأصهمابتورأقراقدالزوجادثانو.أم699

مععلاقاتالإقامةتبريرهامعرضففي.أخرىعاطفية

أمهمامعالعامةالمماساتإحدىيحصرالىوهاريوليمالأميران

ديالا.الأميرةاالراحلة

...الزيجةهذافيثلاثةكنا!!لقدديانا:قالتآخرشخص

صاحبةلقبدياناالأميرةالطلاتسلب!!.بالزحامأحسعست

حلت.أينمايطاردونهاالإعلامرجالوجع!!الملكىأحسموا

مئرجلعلاقاتهادياناالأميرةطدتومصرعهاوقبيل

كانإنهقيلالذيالفايدعمادالأصلاالمصريالأعمال

حادثشيمعهانحبهقضىولكنهعليها،قرانهسيعقد

.أم799أغسطس!31فيبباريسمروعمروري

مأ739سنةفيفيليبماركمنأنالأميرةاتزوجت

.أم299سنةطلقتوقد.وزارابيترهمابولدينوررقا

لورلعر.تيممنتزوجتأسشةانفسوفي

سنةفيرجسونسارةمنتزوجفقدأندروالأميراأما

أيضا.البذخفيمفرطةالزواجحفلةوكانت،أم86!

انفصلاالزوجينأنغير،ويوجينيبياترلس،طفلينأنجبار

.أم291عاممند

المالكةالأسرةتواجه.التسينياتفيالمالكةالعائلة

تلكأبرزو.الصعبةالقضايابعضالتسعينياتخلال

لاعتلاءفرصةتشارلزالأميرلدىكانإذاماهيالقضايا

عامقبلدياناالأميرةطلققدكانأنبعدولاسيماالعرش

علمانيمجتمعفيحتىبأنهويلاحظمصرعها.من

يصبحقدالتيالإنجليزيةبوسئال!ضيسةي!صنلنحديث

وكانت.زوجتهطلقوأنسبقملكاتقبلأنلها،رئيساهو

ستستمربأنهاأم299عامفيصرحتقدإليزابيثاق!ة

بعضفسروقدتستطيعها.مدةأطولشعبهاحدمةفي

لديهانيةوجودعدمإلىإشارةبأنهأ!سلاماهذااطرأقب!!

تشارلز.الأميرأ!حالحائفكعنللتحلي

الملكىالنظامعنالمدافعينفإن،حالأيةعلى

وشعبيتهالفريدةالتاريخيةمزاياهتأكيدعلىيستمرون

للإنجازاتالعظمىالقيمةإلىباهتمامويشيرونالواسعة

وللشعب.للحكومةالمالكةالأسرةحققتهاالتي

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

التاجمحوهراتحائزة،إدلبرةدولىإدوارد

الملكيةويلرأ!يرةديا،،التانيةإليراليت

وأيرلدايطالياسملوكاقصةميلادعيدالأميراندرو،أ

تاريخ،المتحدةالمملكةالأميرا،شيليصتمالتتو

لوي!،تنمولتباأغلعةاالأميراتمتحارلر،

كميسةو!متمنستر،وسدسورقلعةحورح

الموفموععناصر

لعملاأثناء-1

واكرلمالىالملكة

الشر!ألقال!دظام!

الحمهور!قاسلة-خ

المالكةالعائلةمنالآحري!الأع!حاءا!عايىت-د



الأسرةداخل-2

الملكيةالمنازل

المالكةالعائلةأعفماء-3

الأمإليرابيثالملكة

سنودنأميرةمارجريتالأميرة-ب

المعيدةالقرابةج

تاريخيةنبذة-4

المزهرةالنباتاتفصمائلوأكثرأكبرالمرعيةالعافلة

000.02منأكثرعلىوتشتمل.النجميةوتسمىنموا،

لها،المركبةوالنباتات.والشجيراتالأعشابمننوع

منالكثيرإنتاجفبإمكانها،بالفعاليةتتميزالتكاثرفيطرق

ورها.جيدةأساليبلهاأنكماالبذور،

الهاماتوتتكون.صغيرةكثيرةأزهارمنمركبةالهامة

والأزهارالشعاعيةالأزهارالأزهار:مننوعينمنعادة

الأزهارفإنمثلا،الشمسدوارنورةوفي.القرصية

القرصيةالأزهارأما.للهامةالمحيطيةالحافةتشكلالشعاعية

وتختلف.اللونالبنيالداخلىالقرصفتشكل،الأنبوبيةأو

فبذوربينها.فيماكبيرااختلافاالمركبةالنباتاتبذورأغطة

ريشيةبشعيراتمكسوةوالطرخشقونالشوكيالنبات

المركبةللنباتاتأخرىبذوروهناك.الريحبوساطةوتحمل

فروبوساطةوتحملأشواكأووحراشفخشنشعرلها

.الحيوانات

الهندباءتشملالتىالمركبةالنباتاتمنقليلوتستعمل

.للإنسانغذاء،والخرشموفوالخسالبريةوالهندباء

ريونذلآاهليةلدا()نورةمةها

!

الحؤولالأرقطيون

الدهلية،)لورة(هامةمتلالأزهارمنألواعع!تشتملالمركبةالعائلة

الحؤولالأرقطيونمتل-المركبةالعائلةأزهاربعضوتعتبر،والاذريون

.الخضراواتمن-والخس

32العاج

والأفسنتينوالبابونجالاذريون:مثلبعضها،ويستعمل

أما.الأدويةصناعةفى،العطاسوزهرةالدودوحشيشة

فتزرع،الدهلية)نورة(وهامةالنجمةوزهرةالذهبزهرة

،الحؤولالأرقطيون:الأعشابوتشمل.لجمالها

الشوكى.والنباتالرجيدالقريض،الطرخشقون

)الزواجإفريقيابمالأسرةانظر:.الممتدةالعائللأ

كوريا(،المعيشة)أنماطفيتنام(بمالعائلية)الحياةالعرب(بموالأسرة

.()صورة

اهـ،252-)8911أمينمحمد،عابدينابن

بابنالمعروفعمربنمحمدام(.1783-836

الحنفيةوإمام،الشاميةالديارفقيه.دمشقيشامي،عابدين

المصريالأميروالشيخالحمويالشيخعنأخذ.عصرهفي

الإسلامبولي.أفنديوأحمدالعطارحسنالشيخعأخذوعنه

المشهورانحتارالدرعلىالمحتاررد:مؤلفاتهمن

الدريةالعقود،مجلداتخم!فيعابدينابنبحاشية

شرحعلىالأسحارنسماتبمالحامديةالفتاوىتنقيحفي

.الأصولفيالمنار

بحضأنيابمنالأساسىالجزءتكون،صلبةمادةالعاج

العاجمصادرأكثرهيالفيلوأنيابوأمشانها.الحيوانات

حيوانوهو،الفظأنيابمنيأتياخرعاجوهناكشميوعا.

من)أنواعوالماموثاتوالنرولبالفقمةشبيهبحريثدي

عصورمنأحافيرإلىوتحولتتحجرتالتي(المنقرضةالفيلة

العنبر.وحوتالبحرفرسأسنانمنوكذا.التاريخماقبل

لماطويلأزمناتقديرموضعالمممقولالعاجظلوقد

قطعإلىوتحويلهنحتهجرىوقد.جمالمنبهيتمتع

البيانومفاتيحصنعفيوا!شعمل.فنيةوأعمالزخرفية

البلياردو.وكرات

الأبيضبينالعاجلونيتفاوت.خصائمالعاج

مننوعوالعاج.للصفرةالضاربوالقرنفليوالأصفر

النابميناأسفلعظميةمادةوهو(الأسنان)عاجالعاجين

العاجين.معالمينابنحتالمثالونيقوموأحيانا.السنأو

وعندئذبمالصلابةشديدةالميناتكونأخرىحالاتوفى

ولكنهصلبوالعاج.النحتفيالبدءقبلنزعهايجب

ويجب.شديدةبرودةأوحرارةلدرجاتتعرضإذايتشقق

يسهلمادةوالعاج.جافولارطبلامكانفيحفظه

نظيفة.بهاوالاحتفاظصقلها

التاريخقبلماعصورفىالعاجنحتبدأ.العاجنحت

حتىكبيرةبأعدادتكنلم،العاجمنالمصنوعةالأشياءلأن

ورشاالقدماءالمصريونأنشأعندما،.مق0008حوالى
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أشكالمنالشكلهذاانتشروقد.العاجلنحاتي)مشاغل(

علىواقعةأراضوفي،الأوسطالشرقأنحاءسائرفيالفن

كانأغديمةاالازمنةوفي.المتوسطالأبيضاالبحرطول

أممريمة.اوالأحجاركالذهبثميناالعاجيعدونالناس

حتى0028عا،منمصرفىيعيشونالذينالناسوكان

أحاج.باوالاثاثالجواهرعلبيزينون.مت0026عام

منضخمةومعبوداتالهةتماثيلالقدماءالإغريقونحت

والأزرارالأمشاطالرومانوصنع.المذهبةالعاجيات

العاخ.منالكتابةوألواحوالأثاثالشعرزينةوأدوات

اغرنامنالفترةفىأوروبا،فيالعاجىالنحتوازدهر

ننانوونحت.الميلاديينعشرالحاديإلىالسادس

الموضوعاتذات،البارزةالمنحوتاتالبيزنطيةالإمبراطورية

تعود،كلفصلاتتعلقالمىاللوحاتم!روجاتفكممعاجةمنحوتات

قبلماعصورإلىيرحعحصادوشكل)!وق(،الوسصالقرونإلى

لحيطتعلقليتسوكتسمىيالانيةوحلية،أعلاهاليميرإلىالتاريح

.أعلاهاليسارإلىالح!رحولوتلبص

وقد.ألمجوهراتوعلبوالألواحاللوحاتفوقالنصرانية

ألمانيافيوالنحاتونبفرنسا،الانيعرففيماالمثالونواصل

وبحلول.الجميلةالبارزةالنقوشلمابداعالحاصالتقليد

قدالعاجمنحوتاتكانتالميلاديعشرالثالثالقرن

إلاالأبعاد()ثلاثيةتجسيماوأكثرحجماأصغرأصبحت

الفنانونبدأوكذلك.نصرانيةموضوعاتتبرزظلتانها

الكتابةوألواحالأمشاطمثلدينيةغيرموادإنتاجفي

الكتب.وأغلفةللمرايا،الخارجيةوالأغلفة

عشرالخامسالقرنينخلالالعاجنحتتدهور

شهدالعاجاستعمالولكن.الميلاديينعشروالسادس

الميلاديين،عشروالثامنعشراسحابعالقرن!تخلالانتعاشا

إفريقيا.فيلهجديدةمصادرروبيونالأوااكتشفأنبعد

أسطوريةموضوعاتتصورمتقنةرسوماتالفسانونونحت

واللوحاتالشرابوأكوأبأصناديقامثلىأشياءعلى

والهواةالمثالونأخذعشرالتاسعأغرناوفي.واشهريات

ومرابمطصغيرةتماثيلفصسعواالعاجنحتفىيبدعون

للعب.وقطعانموذجية

كانالتاسئكلشر،القرنخلالأجةالشماأمريكاوفي

لوقتفتزجية.العاجنحتمصادرمنمصدراالبحارة

منحوتاتيصنعونكانواأبحر،اعرضفيفراغهم

البحر،وقواقعوعظامهاالحيتانأسنانعلىومنقوشمات

العظمية.أوالعاجيةالمنحوتاتالمنحوتاتهذهمثلوتسمى

العاجنحتطورمنأولالصمينيونكانآسياوفى

1766بينماالفترةفىشانجأسرةح!صمأثماءفنىكشكل

إلىم618منتاجأسرةحكمأثناءفىر..مأث221و

جميلةمنحوتاتأ!مينيوناالفمانونصنعم709

العلياالطبقةأوساطفيوالشخصيالدينيللالممتعمال

الأرستقراطية.

عولعلىالفترةهذهفيالصينيونالفنانونأثروقد

أنماطذاتزخرفيةأشياءصنعواالذيناليابانيينالمثالين

اليابانيونالفنانوناستحدثعشرالثامنالقرنوفي.مرهفة

يسلككاندقيقزخرفيشكلوهوبمالمنحوتالنيتسوك

الخصر.حولرباطفي

فيللتجارةالدوليةالاتفاقيةتشمل.اليومالعاج

بعضفيالاتجارتنظموالتي-بالانقراضالمهددةالأنواع

حيوانئا.منتجابوصفهالعاج-ومنتجاتهاالحيوانات

تتعرضذلكومع.وأحكاملضوابطفيهالتجارةوتخفيع

علىالرقابةتشددكي،شديدينوإلحاحلضغوطالسلطات

يعيدونثمالعاجيستوردونالذينوالتجارالصيادين

إلىالجائرالصيدعملياتأدتوقد.تصنيعهبعدتصديره

فيمليون2.1حواليمنالإفريقيةالفيلةبأعدادالهبوط

العددهذانصفإلىالعشرينالقرنمنالثمانينياتبداية
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الذيالعاجأنالأقطاربعضترىوم!ذاالعقد.نهايةمع

يكونأنيمكن،نفقتالتيالفيلةمنعليهالحصوليتم

العاجهذاذهبوإلا،العملةعلىللحصولجيدامصدرا

بالعاجالبلاستيكا!حتبدالالانيجريعامةوبصفةهباء.

الأمليمنحأنذلكشأنومن.الاستعمالاتمنكثيرفي

الرئيسيالبلداليابانوتعد.للعاجالحاملةالحيواناتلمستقبل

.للعاجالمستورد

النهر.فرس؟الفيلأيضا:انظر

.العاجنخلانظر:.الئباتيالعاج

عليههودبمالسلامعليهصالحانظر:.قومعاد،

.السلام

هذهوانتقالما،شيءأداءطريقةأوممارسةالعادات

الثقافةمنجزءوالعادات.جيلإلىجيلمنالممارسة

،والعاداتبعينها.اجتماعيةمجموعةأفرادبينالمشتركة

ضروبمنضرب،الثقافيةالسماتكلشأنشأنها

،الشعوبباختلافيختلف،بالتعليمالمكتمسبالسلوك

أما،الناسلكلبيولوجيةحاجةالمثالسبيلعلىفالأكل

الطعامإعدادوعادات،الطعامتناولأثناءفىالتصرفات

أضى.إلىجماعةمنفتختلف

الموضاتاسمكثيراتتغيرالتيالممارساتعلىويطلق

وأساليبالرقصالممارساتهذهومن.الحياةأساليبأو

عادةالأسلوبذلكيصبحوربما.العاميةوالتعابيرالزي

موضةمثلاالطعامشوكةاستخدامكانفقد.الزمنبمرور

أما.الميلاديعشرالسادسالقرنخلالأوروبافيجديدة

تقرشا.العالمأرجاءكلفىمعروفةعادةفهوالان

أغلبفيالناسأنهوالعاداتاستمرارفيوالسبب

مواجهةمنأسهلألمجتمعمعالانسجامأنعرفوا،الأحيان

الاستهجانهذايكونوقد.منهيصدرالذيألامشهجان

فإنكذلك.صارمةعقوبةيكونوقد،خفيفةسخرية

ضعيف.فعلردإلاعنهينتجلاالعاداتمنبالكثيرالإخلال

وآدابوالماتمالزواجعاداتمنالكثيرالعاداتهذهوتشمل

يواجهربما،العاداتهذهيخرقالذيفالشخص.المعاشرة

.الامتعاضأوالضيقأوالدهشةمنبشيء

للخطأالمجتمعنظرةتعكسالتيالمهمةالعاداتتسمى

فعلردذلكعلىالأمثلةوتتضمنالأعرا!.والصواب

الأفعالمنوهيالبشر،لحموأكلالعمد،القتلعلىالناس

منكبيرعددويعتقد.والصدمةالغضبتحدثالتي

هذهمراعاةعلىالمجتفتعتمدورفاهيةرفاهيتهمأنالناس

،قوابتسنالمجتمعاتكلفإنولهذاوأتباعهابمالأعراف

أعرافترسيخإلىتهدفأوالسائدةالأعرافتعكس

.جديدة

فيالحسنةالعاداتمنكثيرعلىالإسلامأبقىوقد

مثلالضارةالعاداتوحارب،واللباسوالشرابالطعام

بمالصحيحةالعقيدةتنافىلأنهاوالميسر،الخمرشرب

الفردسلوكتوجهالتيهيالمسلمةالمجتمعاتفىفالعقيدة

الكريمة.الحياةنحو

العاداتمعظمتظل،المعزولةالبدائيةالمجتمعاتوفي

هذهمثلفيالناسأغلبويعتقد.الأجيالعبرتغييردون

بهصلحماوأن،الأفضلهىالقديمةالعاداتأنالمجتمعات

الحديثةالصناعيةالمجتمعاتفيأماالأبناء.بهيصلحالاباء،

العواملبعضتؤديوقدأكبر،بسهولةتتغيرالعاداتفإن

الثقافاتمعوالاحتكاكالحديثةالاختراعاتفيهابما

المعيشة()أمحاطفقرةانظر:.التغيراتهذهمثلإلىالأخرى

الختلفة.الدولمقالاتفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الملابسالجازةالسلوكآداب

الموضةلعرفالاتلاحتفاواالأعياد

العطلةيومالغذاءالشعبيالتراث

.أخرىتدومرة-تفكيربدون-الإنسانيفعدهأمرالعادة

صعوبةتصور.عاداتاليوميةالإنسانتصرفاتمنوكثير

كلفيالتفكيرتمعنأنعليككانإنالحذاء،شريطربط

وتختلف.الشريطربطلإتمامبهاتقومأنعليكحركة

مكتسب.غيرفطريشيءفالغريزة.الغريزةعنالعادة

يقومأفعالأبوصفهاالعاداتتبدا.العاداتنتعلمكيف

علىأسهلالأعمالوتصبح.وعيعنالإنسانبها

آليةالمزمنةالعاداتوتصبح.فعلهايكررعندماالإنسان

علىالتفكيرإلىتحتاجلاأوالتفكير،منلقليلإلالاتحتاج

.ال!طلاف

الذيالشيء)وهوالحافز،أنعلىالنفسعلماءيتفق

المرورفإشارة.عادةإنساننفذكلماموجودفعل(أييبدأ

إلىالسائقتدفعفالإشارة.الحذقللسائقحافزالحمرأء،

كليتمرن،العادةهذهيتعلمولكى.الفراملعلىالضغط

ليضغط،العاديةالسيرحركةظروفتحتجديدسائق

حمراء.الإشارةيرىعندما،الفراملعلى

يتعلمونالناسأن،النفسعلماءمنكثيرويعتقد

هذهالعلماءهؤلاءويسمى.لهممفيدةكانتإذاالعادات

للناسمرضيةالعادةكانتفإنالتعزيز.أوا!لكافأةالفائدة

شيءأيالعادةتعطلمإذاوأماعليها،حافظوا)ممتعة(

فعلىيتركونها.فقد،مرضيةغيرأصبحتإذاأومرض

إلىالسكرإضافةفيمتعةشخصيجدقد،المثالسبيل
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عادةالس!فتصئإضافةومشروباتهمأكولاتهمنكثير

شسوفاسم!بمرضالضخصهذاأصيبفإذا.عنده

.العادةتلكعنيتوقف

المتعةبفكرةيؤمنونالذينالنفصر،علماءيوأفقولا

هناكإنتقولقديمةفكرةعلى،العاداتتشكيلفي

ما.فعلتكرارعند،العصبيئالجهازفيتتكونممرات

ثم،عاداتالجرذانتعليم،النفسعلماءامستطاعفقد

هذهلكن،مختلفةنقاطفيالعصبيةأجهزتهاقطعوا

تعلمتها.التىبالعاداتالقيامفياستمرت،الجرذان

علىيعتمدلا،احاداتاتعلماأنإلىأضجربةاهذهوتشير

أحاداتاتوجدولا،العصبيالجهازفيمعينةوصلات

.الدماغمنمعينمكانفي

إلىإلاتحتاحولا،بسيطهةالعاداتبعض.العاداتأنواع

يمسكبابمنإنساديقتر!فحين.فقطعضليةحركات

تبدو.بسيطاحركيافعلاالفعلهذاويسمى،البابمقبض

هذهيتعلمأن،الإنسانهذاعلىكانولكن،طبيعيةالحركة

لملطفلغريبشيء،البابفمقبض.صضىوقتفيالعادة

نأقبل،مراتعدةلالبابالطفليلعبوقدقبل.منيره

المقبض.بتحريكالبابيفتحأنشعلم

الحركيالفعلمنتعقيداأكثرفهيالعاداتبعضأما

تجاهنتخذما،ومواقفاف!صار،منهذهوتت!صن.البسيط

هده،اخفمم!اعلماء:يسمي.معينينوأشحاص،معينةأشياء

جيدأحاداتاهذهوبعض.التحكمعاداتالعادات

علىتأثيرهاعلىيعتمدشيءوهذأسىء،وبعضها

لنتصرف،الجيدةالعاداتنتعلمفنحن.الآخرينالأشخاص

من،الطبةوالأخلاق،الحسنفالمظص.الآخرونشو!كما

يتعلموقد.جيدةعاداتالناسيعتبرهاالتيالعادات

شيئايجنييتشطئأنأنهيعتقدلأنهلحميئة،عاداتالإنسان

الاخرين.تضايقالعاداتهذهلكنمنها.ما

السلوكبمالتعلمأيضا:انظر

أغرآناسورمنالعادياتسورة.سورة،العاديات

عدد.المائةالشريصالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

للقسماالعادياتتسميتهاجاءت.آيةعشرةإحدىآياتها

.السورةأولفيبها

سبيلفيالمجاهدينخيلعنتتحدثالعادياتسورة

بسرعةعدوهاعندلهافيسمعالأعداء،علىتغيرحين،الله

منهافيتطايرالحجارةبحوافرهاوتقدحشديد،صوت

والغبار.الترابوتثيرالشرر،

الله،سبيلفيالغازينبخيلبالقسمالسورةبدأتوقد

كفورالإنسانأنعلى،اللهعندوفضلهالثمرفهاإظهارا

وهو،نعمائهوفيوض،لآلائهجحود،عليهتعالىاللهلنعمة

كذلك.ومقاله،حالهبلسانوالجحودالكفرانلهذامعلن

.للمالالشديدوحبهالإنسانطبيعةعنالسورةتحدثت

أدلهإلىمرحإلخلائقأنببيانأحصيمةأالسوردوختمت

وإنما،جاهولامالالاخرةفيينفعولاوالجزاء،للحساب

الصالح.العملينفع

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

.عارفالسلامعبدان!:.السلامعبدعار!،

منالكبيرةالمجموعاتلإحدىاسماالبدورصكاربت

وتتكونالبذوركاشاتالثانيةوالمجموعة.أجذرئةاأضباتاتا

(.ثمري)غلافواقمبيضأجدرهاانتىأ!نباتاتامن

أحدتعدوهي،معمرةخشبيةنباتاتأجذقراوعاريات

منها.نوع008نحووهناك.الحيةالنباتاتوأقدمأكبر

الصنوبرمثل،الخروطياتفصيلةمنمنهانو006ونحو

الخروطحاملةالأشجاروهذه.والبلسموالبيسيةوالتنوب

والسيكاسيةالبذور.عارياتمنالأكبرالقسمتكون

منالبذور،عارياتمنأيضأهي،الامشوائيةوشبهالاستوائية

السيكاشة.:انظر.بدائيةالأكثرالحيةالبذريةالنباتاتب!ت

آخرنوعهيالعذراء،شعرشجرةأيضاتسمىو،والجنكة

شجر.،الجنكة:انظر.البدائيةرأجدواعارياتمن

أوراقلهاالخضرةدائمةالبذورعارياتمنأ!ديدا

أزهارا.لاتطرحوهيكبير.حذإلىمتنوعحيبترذات

.عادةالرياحتنشرهالذياللقاحتنتجالمذكرةوالخاريط

أوراقبينمحمولةالمكشوفةأوالعاريةالبذوروتكون

وتوفر،ناضحةتصبحعندماوتسقطالمؤنثةالخاريط

القطرانمثل،المنتجاتمنللعديدمصدراالبذورعاريات

والخشب.القلفونيةوراتنجالتربنتينوزيت

انحروطي،الصنوبرالبذور،كاسيات:أيضاان!

.لبذرةا

لحرشفةاالمحسحةأحدرةا

محروطا

تكودالتيالصنوسوشحرة.مكمت!وفةلدورهالباتاتالبذورعاريات

البذور.عاريةالنباتاتإلىتشيالمحروطحراشصفوقلذورها
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وتكون.أجلإلىعوضبغيرالمنافعتمليكالعاريئ

نوعأومكانأوبزمنمقيدةأوالقيودعنمطلقةالعارية

وإلاضامنفهوالقيدخالفأوالمستعيرتعدىإذا.استعمال

ولابالمستعيريضرأللاعلىإعارتهفييرجعأنللمعير

والعاريةوالهبةالوصيةوعقود.الحقاستعمالفييتعسف

بالغ.عاقلمنإلاتصحلا

الإسلامإليهاندبالتيالبرأعمالمنعملوالعارية

البرعلى)وتعاونوا:تعالىاللهيقولفيها.ورغب

!أ!سءيهىالنبياستعاروقد2.:المائدة...!والتقوى

الإسلاميالفقهفيشروطهاومن.طلحةأبووهوأصحابه

معبهمنتفغاالمعاريكونوأن،للتبرعأهلاالمعيريكونأن

متىالعاريةيستردأنوللمعيرالنممباحا.يكونوأن،بقائه

أنالمستعيرعلىويجبللمستعير.ضررايسببمالمشساء

يأمركماللهإن):تعالىلقولهنفعهااستيفاءبعدالعاريةيرد

الرسولولقول58.النساء:أهلها!إلىالأماناتتؤدواأن

والترمدي.داودأبورواه.(مؤداة)العاريةلجذ:

.المعاملات؟الوقفبمالهبة،اليوع:أيضاانظر

.لأوركستراا:نظرا.ر!العا

للكهرباء.التوصيلعديمةمادةالكهريائيالعارل

إليالسريانمنالكوبائيالتيارلمنعالعوازلوتستخدم

وتعد.خطرةأوفيهامرغوبغيرتكونأنيمكنأماكن

واللدائنوالزجاجالجافالخشبمثلموادالعوازلمن

نأوالزيوتالجافللهواءويمكن.والمطاط)البلاستيك(

.عوازلتستخدم

إلكتروناتهلأنبصعوبةالكهربائيالتيارالعازليمرر

نأتستطجعلاأنهاحدإلىالنوياتإلىلإحكاممشدودة

عازليوصلحينلذلك.أخرىإلىذرةمنبحريةتتحرك

تتحركلا،الكهربائيةللطاقةمصدرأيأوببطارية

العكسوعلىالتيار.لتنتجالعازلخلالكافيةإلكترونات

تضموالتى،موصلاتتسمىالتيالموادفإنذلك،من

إلكتروناتلها،والفضةوالنحاسالألومنيوممثلفلزات

الالكتروناتهذهوتتحرك.بالنوياتالارتباطضعيفة

شبهتسمىالتىوالموادالكهرباء.مندفقامنتجة،بحرية

التيار.لسرياننسبياطبيعيةمقاومةأيضالهاموصلا!

،والسليكونالجرمانيوممثل،الموصلاتشبهوتوصل

بمستوىليسولكنالعوازلمنأفضلبشكلالكهرباء

.الموصلات

التجهيزاتمنكثيرةأنواعفيالعوازلوتستخدم

المعدنيةالأسلاكتغطىفمثلا،.والإلكترونيةالكهربائية

التيارلتمحأخرىعازلةوموادبمطاطمغطاةكهربائيةفلزيةكبلات

سريانهيكونأوفيهاإليهيحتاجلاأماك!إلىالسريالىمنالكهربائي

خطيرا.فيها

التوليدمحطاتمنالكهرباءتوصلالتيالأسلاكوحزم

التيار.تسربلمنععازلةبموادوالمكاتبالمنازلإلى

قدرتهازيادةأجلمنالمكثفاتفىأيضاالعوازلوتستخدم

فيالعملوعند.ا!لكثفانظر:.كهربائيةشحنةخزنعلى

الكهربائيونيستخدم،عالجهدذاتتحهيزاتمجال

أحذيةويرتدونمطاطيةأوبلاستيكيةمقابضذاتأدوات

الصعقةعنالناجمالضرريتجنبوالكيمطاطيةنعالذات

الكهربائية.

الكهربائي.التيار:أيضاانظر

منسوريأم(.19-6؟)نجيب،العازوري

وأصئ،فرنسيةتربيةتربى،الكاثوليكالرومانطائفة

،أم09-4أ898عامىبينالقدسلواءفيعثمانياموظفا

باريص!إلىوسافر،غامضةظروففيوظيفتهتركثم

العثمانية.الدولةضديعملأخذحيث

عصبةباسمجمعيةأم409عامفيالعازوريأسص

العربالمنفيينبعضإليهاانضمالعربيالوطنجامعةأو

منوالعراقالشامبلادتحريرهدفهاوكان.باريسفي

تحتبالفرنسيةكتائاأم09ءعامأصدر.العثمانيةالدولة

عاموفي.الوسطىآسيافيالعربيةالأمةيقظةعنوان

العربيالاستقلالبعنوانشهريةمجلةأصدرام709

العازوريوخصص.للعربالعربيةالأقطارشعارهاوكان

الدولمواقفتحليلحولالصحفيةمقالاتهمنكثيرا

الشرقية.المسألةمنالأوروبية

ا!رالصقرفصيلةأفرادعلىيطلقاسما!اسوق

وأمريكاوأوروباوأسترالياوإفريقياآسيافىتعيعشالتي

آلحميامعظمفيالشائعالعاسوقويعيم!.والجنوبيةالشمالية
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يعيش-ليسرعاسوق-ألاخروالنوع.وإفريقياوأوروبا

ويعيش.أوروباووسطالمتوسطالأبيضالبحرحول

وأحيانا،والجنوبيةالشماليةأمريكافيالأمريكىالعاسوق

أجسالحقيقةفيلكنهالأمريكيالصقرالنوعهذايسمى

أصقور.امن

ضاربةبنيةبظهورالعاسوقأفرادمعظمويتميز

وأجنحةالملأحمر.مائلبنيالأمري!يالنوعوذيل.للحمرة

ذيلأ!ديهمنهاالشائعوالنوع.للرماديمائلةزرقاءالذكور

طولهاويتراوحللحمرةضاربةبنيةوأجنحةرمادي

سم.04-2.بين

.الأحرىاالقوارضأوالفئرانمنهاالشائعالنوعويأكل

عندالهواءفيواحدم!!انفييحلقأيضاالنوعوهذا

مراقبتهأثناءبجناحيهويضربالرياحيواجهوهوالمميد،

أحديشاهدوعندما.فريستهعلىللحصولللأرض

يحومرارتفاعهمنينخفضمثلا،الحقلكفأر،القوارض

أخوخهـا.فريستهعلىأخيراينقضأرقب!،الأرضمنقريبا

.بالحشراتعادةيتغذىأل!مريكي

وشى،المبانىفجواتفيأوكارهيبنىوالعاسوق

نأويمكنوالأشحجار.والشوأطئالصخريةالمنحدرات

وفي.أيضاالمهجورةالأخرىالطيورأعشالقيستعمل

العاسوقصقورتبنيوالجنوليةأجةالشماوأمريكاأوروبا

وأالكناشأبراجأعلىوفي،المدنفيأحياناأوكارها

أوروبافياصطيادهاويتم.المرتفعةايلأخرىالهياكل

بالحشائش.الم!صموةالسريعةالطرقجوانبفوقعادة

الحر.الصقر:أيضاانظر

البلادفيالبريالحيوانانظر:الصغير.العاسوق

)الطيور(.العربية

البريالحيوان؟الثديياتانظر:.الثدييات،العاشبة

)التدييات(.العربيةالبلادفي

-؟اهـ،2-؟)الربيعبنأبوالعاص

القرشيالعزىعبدبنالربيعلنأبوالعاصم(.634

بنتهالةأمه.الأمينأسهيقالكان،صحابي،العبشمي

زينبابنتهعثهباللهرلعمولزوجه.خديجةأختخويلد

عدورممهيحملهاكانالتيوهيأمامةلهفأنجبت،بناتهكبرى

زينبفغادرتهالمشركينمعبدريومكان.صلاتهفي

مقابلالمدينةإلىزينبيرسلأدعثهبالرسولفاشترط

بقليل.الفتحقبلالعاصأبوأسلم.ففعلسراحهإطلاق

بكر.أبيخلافةفيمات

.المرقأة:انظر.العاصبة

وأمطر،فيهمدمر،أورائقغيرجواعادةتعنيالعاصملأ

مجتمعة.كلهاوأنواء،،البرودةفيوتكثفجليد،تساقط

مناطقأنهاأيبمجويةحلزونيةأعاصيرهيوالعواصف

لولبيامتجهةرياحتكتنفها،الجويالضغطفيانخفاض

الداخل.إلى

العرضخطوطمناطقفيالحلزونيةالأعاصيرتسير

واسعةأمطارأوتحدث،الشرقإلىالغربمنالوسطى

وعواصفعنيفا،وإعصارا،رعديةوعواصفالانتشار،

الحلزونيةوالأعاصيرومطر.وبرو،برعد،مصحوبة

.وتايفوناتممطرةأعاصيرتحدثالاستوائية

تسيرقليلةكانتأوالهواءفياشطوبةانعدمتوإذا

تكثفاتسببأنبدونطويلةمسافةإلىالحلزونيةالأعاصير

الدافئالهواءمنبجبهةالزوبعةالتقتإذأولكن.للرطوبة

الرطبالهواءويرتفع.تحصرهاالهواءدوامةفإن،اشطب

إلىبخارمن)يتغيريتكثفثمالمسحفض،اضغطامركزشى

فتتكونثب!،إلىبخارمن)يتحوليتسامىأوسائ!!(

تمسقطتصئثقيلةوعندما.للجيةوبلوراتشورقاقطرات

بردأ.أوثلجاأوالأرضعلىأمطارا

استمرارها.مدةوفيحجمها،فيالعواصفتتفاوت

عموفاتؤثرالرعديةوالعوأصف،العنيفةالعواصففأقل

لبضعوتستمر2،كم25حواليإلىتصلمساحاتعلى

المدارية،كالعواصف،العواصفأكبرتؤثروقد.ساعات

لأسابيع.وتدومبأكملها،قاراتوالزوابكللى

7!ء؟-س
!-؟

تر3!*يب!7--يرءدء

!-س--*برء-ع

قيغ-مصرسء؟--!س---!3!يريمجص

مح!!-ء---

تم.الوسطىالهندسهولعبرتتحركعاصفةمقدمةفىالسحب

الفضاء.فيتدورلضائيةمركمةمنخاصةتصويرلآلةتصويرها
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحلزوفمارلإعصا

الممطررلإعصا

لبرد

لبرق

يفودلتا

إعصار،لتورناد

لحليد

لرعدا

لرياخا

لسحبا

الطقص

الترابيةالعاصفة

التلحيةالعاصفة

الرمليةالعاصفة

ئطالماالعمود

الشمصكلص

المطر

التلجيالمطر

الهواء

معهاتحملقويةعاتيةرياحالدرابيلأالعاصمة

لمسافاتترابيةموادوأيوالغرينالطينمندقيقةجسيمات

طوالالهواءفيمعلقةوتبقىالجسيماتهذهوتدفع.بعيدة

هذهمعظمقطرويبلغ.الترابيةالعاصفةتستغرقهاالتيالفترة

فيالترابيةالعواصفوتحدث.ملم6منأقلالجسيمات

وجودفيهاينعدمأوضئيلقدربهايوجدالتيالأماكن

ضعفبسببأوالأمطارلقلةنتيجةإمانباتى،غطاء

فيمهفادوراالترابيةالعواصفوتؤدي.الزراعيالنشاط

التربة.تعرية

وقد،متراتالكيلومئاتالترابيةالعاصفةتغطيوقد

العاصفةوتحمل.م003علىمايربوإلىارتفاعهايصل

متركيلوكلفيالترابجسيماتمنمترياطنا875

إلىصرعتهاتصلالتيالرياحوتصاحبالهواء.منمكعب

ترابية.عواصفكم/ساعة04

تزدادالتيالمناطقفيالترابيةالعواصفمعظموتحدث

وقد.المكشوفةالواسعةالمناطقوفي،الرياحنحتقوةفيها

وكنساسكولورادوولاياتمنأجزاءتعرضت

خلال،الأمريكيةوتكساسوأوكلاهوماونيومكسيكو

شديدةترابيةعواصفإلى،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

الترابيةالعواصفوتحدث.التربةتعريةظاهرةعنهانجمت

العربيةالجزيرةفيأماكنبضعةفيالحاليالوقتفي

وأوروبا.وآسياإفريقياوشمالي

الغبارية.العواعسفأيضا:انظر

تحجتعنيفةباردةثلجيةرياحالئلجدةالعاصمة

تتحركعندما،العنيفةالثلجيةالعاصفةوتحدث.الرؤية

إلىالشمالىالقطبمنخارجةباردهواءجبهة

الهواءالباردالثقيلالهواءيدفع.المعتدلةالمنطقةداخل

بينالفاصلالحدامتدادعلىليرتفعالرطبالأدفأ

بالجبهةالحدودهذهوتسمى.الهوائيتينالجبهتين

ثلجيةعاصفةهذهاللارتفاعحركةوتجلب.الباردة

منكثيرويأتي.باردةشماليةرياحتصحبها،عنيفة

فيعاديغيردأفئطقسفترةبعد،الثلجيةالعواصف

الشتاء.

أنهاعلىكاملاتعريفاالعنيفةالثلجيةالعاصفةوتعرف

تبلغبرياحمصحوبللثل!ضخمتساقطأو،هبوب

الرياحهذهوتصاحب.الساعةفيأكثرأوكم56سرعتها

.ام05منلأقلرؤيةومدىم-12تبلغبرودةدرجات

كم72علىسرعتهاتزيدرياحالعنيفةالثلجيةوللعاصفة

.م21منأقلحرارةدرجاتتصحبهاالساعةفي

الصفر.منالرؤيةمدىويقترب

الشماليةالبررايفيالعنيفةالثلجيةالعواصفوتحدث

كندا،وأواسعطشرقوفى،المتحدةالولاياتفيالكبرى

الرياحتحملأنويمكنروسيا.منمختلفةأجزاءوفي

كاملة.إعاقةاليوميةالحياةتعيقأنشأنهامنثلوجا

وحالة)السحبالسحبانظر:.الرعديةالعاصدلآ

الطقص(.

كمياتالرياحفيهاتحملعاصفةا!مليةالعاصمة

الرياحفيالمحمولةالرمالوتشكلالهواء،فىالرملمن

إلىالرمالمعظمترتفعولا،الأرضلمسطحفوقسحابة

إلىتصعدالرملحباتبعضولكن،لممم05منأعلى

تحملهاالتيالحباتقطرمتوسطويتراوح.مترينارتفاع

العواصفوخلال.ملم.3،.و.،15بينماالرياح

وأكثر،الساعةفيكمأ6إلىالرياحسرعةتصلالرملية

إلىمماعاتثلاثمنالعواصفهبوبيستمركما

.ساعاتخمس

الرمليةالمناطقفىالرمليةالعواصفمعظمتحدث

ومجاريالسواحلعلىيحدثوبعضمها،بالصحاري

الرملوالحصىبقايابهاالتيالمناطقأوالجافةالأنهار

العواصفوتقلل.الطمييةالمراوحتسمىوالتيوالغرين

انسيابعلىخطراوتشكلالرؤيةوضوحمنالرملية

فيتسهمأنهاكماالصحراء،طرقفيالسياراتحركة

فيالرمالتتحركالرمليةالعواصفخلال.المحاصيلتدمير

الرمل!اتدرفالرراحسعةتزدادوعندما،قويةدفعة

أيظفتدفعها،أخرىبحباتلتصطدمالأمامإلىمتحركة

مرةتتحركثمتسقطالحباتهذهوبعض.الأمامإلى

الاخروبعضها،صخرةأوبحصاةتصطدمأنبعدأخرى

إلىأضىحباتدفعفييتسببالاصطدامولكن.يدفن

الترابية.العاعفة،الغباريةالعواصفانظر:الهواء.

المجالفيتوياضطرابالمغئطيسيةالعاصمة

جسيماتعنالعاصفةهذهمثلوتنتج.للأرضالمغنطسي

بسبب،الشمسمنقويوإشعاع،عاليةطاقةذأتدقيقة

العاصفةلنشاطالكلىالمستوىويختلف.الشمسيالنشاط
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كلالمت!صرةالشمسيالنشاطلدورةتبعاالمغنطيسية

تبعايختلصوكذلك.الشمسانظر:.!شةعشرةإحدى

يوما.27تبلغالتيالشمسدورانلفترة

الإكليلبثقوبالمغنطيسيةالعواصفمنكثيروترتبط

إكليلفيمنحفضةكثافةذاتمناطقوهيالنت!مسى

الجسيماتمنمتواصلتيارالشمصعنوينشا.الشمس

الشمشة.الرياحيسمىالكصبائيةالشحنةذاتالدقيقة

كليلال!ثقوبمنرئيعسيةبصفةأضياراهذاوينشأ

أصشمسيةأالرياحمنالسرعةعاليةتياراتوتظهر.الشمسي

الجسيماتتصطدموعندما.الشمصيالنشاطزادكلما

المغنطهيسيبالمجال،التياراتلهدهوالمكونةبسرعةالمتحركة

.الجسيماتهذهبعضيصدالمغنطسيالمجالفإن،للأرض

تلكلينالتفاعلهذاعنمغنطسيةعاصفةوتنتج

.للأرضالمغنطيسيوالمجالالجسيمات

قطبيةذاتكبيرةمناطهتفيالشمسيةالرياحتتوزع

مغنطيسيةعاصفةوتحدث.سالبةأوموجبةمغنطيسية

مث!!ل!تدالحدرجرففىالشممم!دورانيتسببعندما

الأرص.امحاذاةفىالمتعاكسةأغطبيةاذاتالمناطقهذه

الأقرباالمغنطسيةالظاهرةالحدودهذهانتقالويعتبر

المغنطيسية.بالعواصفارتباطا

هوالديالشمسىاللهبمنكثيراأنالعلماءويعتقد

عواصفأيضايسببالشمسسطحعلىانفجارات

خلافعلى،فجأةتبدأالعواصفهذهومثل.مغنطسية

ويصدرتدريجيا.تبدأوالتي،الشمسيةبالرياحالمرتبطةتلك

عالية،طاقةذاتوبروتوناتإلكتروناتالشمسياللهب

شعةوالأجاماأشمعةصورةفيإشعاعاتإلىبالإضافة

الإأممتروناتللأرضالمغنطيسيالمجالويحجز.السيخية

المجالفيالسينيةوالاشعةجاماأشعةوتؤثر.والبروتونات

وفيالأيونيالغلاففيتغيراتلإحداثالمغنطيسي

جسيماتبهاالشكلكعكيةمناطقوهيألن،فانأحزمة

.بالأرضتحيطمشحونةدقيقة

النشاطيؤثركيفبوضوحالمغنطيسيةالعواصفتظهر

الطبقةفياضطراباتيسببفهو.الأرضعلىالشمسي

الموحاتاستقبالفيوتشويشاتداخلاتسببالتيالأيونية

العواصفالعلماءويكشفالراديو.جهازفيالقصيرة

ذلك،إلىوبالإضافة.التداخلهذامثلبوساطةالمغنطيسية

والناتجةللأرضالمغنطيسيالمجالفيالمفاجئةالتغيراتفإن

شيمفاحئةاندفاعاتتسببأنيم!صالعواصفعن

تصحبهاالمغنطيسيةاحواصفافإنكذلك.القدرةخطوط

الفلق.ال!:.الفلقأضواء

العواصفاطشمسالمتزايدألمغنطيسياالمجاليسببولا

الكونيةالأشعةمنالأرضيحميوإنمافقط،المغنطيسية

التيالمنفجرةالنجومعنتنتجالتىأجةالعاالطاقةذات

ويعرف)السوبرنوفات(.التوهجفائقةا!لستعراتتسمى

تقذفالتيالكونيةالاشعةهذهفيالنابخالانخفاض

فوربش.بتأثيرالأرض

الشمس.كلف؟الشمسيةالرياح؟الفلق:أيضاانظر

الشيباني.الضحاكانظر:.عاصمأييابن

م(.076-؟هـ،أ24-؟)الأحول،عاصم

الإمام.البصريالأحولسليمانبنعاصمالرحمنأبوعبد

ثبتا.حافظاثقةكان.البصرةمحدثالحافظ

والحسنمالكبنوأنسسرجسلنعبداللهعنروى

وشسعبةقتادةعنهروى.وغيرهمسيرينوابنالبصري

)مراقبةالحسبةعلىبالكوفةكان.شغيرههالثوريوسفيان

بالزهدواشتهر،بالمدائنوقاضيا(،الادابورعايةالأسعار

.أ!بادةوا

.القارئعاصمانظر:النجود.أبيبنعاصم

م(.745-؟أهـ،27-؟)الدارئعاصم

وقيل،بهدلةالنجودأبيواسمالنجود،أبيبنعاصبم

الكوفىونسبتهعمرو.أبووقيلبكر،أبوكنيته.امهبهدلة

الإقراءوشميخالسبعةالقراءوأحدالتابعينمن.والأسدي

أبيبعدبالكوفةالإقراءرئاسةإليهانتهت،بالكوفة

وزرالسلمىعلىالقرأنقرأوقد.السلميعبدالرحمن

بنسعدبنمصعبوعنعنهماوحدثحبيعق.ابن

وأبورباحأبىبنعطاءعنهروى.وجماعةوقاصأبي

القرآنعليهوقرأ.التابعينكبارمنوهماالسمانصاج

بنبكروأبوالضبيوالمفضلالأعمشمنهح!كثيرونخلهى

والأخيران،سليمانبنوحفص،بشعبةالمعروفعياش

العلاءبنعمروأبوأيضاعنهوروى.قراءتهراوياهما

السبعة،القراءمنوهماالزياتحبيببنوحمزة

:والحمادان،عيينةبنوسفيانالثوريسفيان:واسمفيانان

.يحصونلاوخلائقزيد،بنوحمادسلمةبنحماد

.الصوتوحسنوالتجويدالفصاحةبينعاصمجيم

ونسكمشةصاحبوكانوأقرأهممعاصريهافصحوكان

اسشة.الكتبفيمخرجوحديثه.وأدب

الإسلاميةالبلادمنكثيرفياليوممنتشرةوقراءته

ا!لدينةمصحفطبعوقد.أ!سعوديةاأعرليةا!طلمم!صة

.سليمانبنحفصبرواية،قراءتهعلىالنبوية

الدين!فيأدفه.الأدبكأكتاباولليالعاطل

هـ،752)677الحليسرايابنالعزيزعبد
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ديوأنوله،وأديبوكاتبشاعروهوام(351-ا278

والمرخصالحاليالعاطلكاملاالكتاباسممشهور.شعر

الحالي.بالعاطلاشتهرولكنهالغالي

اللغةفيكتبتالتىالأربعةالفنونالمؤلفهذايعالج

نصوقد.كانوالكانوالقواماوالموالياالزجلوهيالعامية

"فهي:فقالالفنونهذهعلىالكتابمقدمةفىالحلي

لفظهاوقوةلكن،وفصاحتهالحن،إعرابهاالتيالفنون

.سقامبهااللفظوصحة،حرامبهاالإعرابحلالوهن.

إذاصنعتهاوتضعف،خلاعةزادتإذاحسنهايتجدد

والأدنىالممتنعالسهلفهي،صناعةالنحومنأودعت

ويضطربأوزانهتختلفالذيالزجلفيسيمالا،المرتفع

تختلفالفنونوهذه.منظومهويشتبهلزومهويتغاير،ميزانه

اصطلاحوتفاوتمخترعيهابلاداختلافبحسب

وهووأحدةوقافيةواحدوزنلهيكونمافمنهامبتدعيهابم

وهوقوافوأربعواحدوزنلهيكونماومنهاكانالكان

القواماوهىقوافوثلاثوزنانلهيكونماومنهاالمواليا،

".الزجلوهوأوزانوعدةقوأفعدةلهيكونماومنها

ثممؤلفهمنغرضهالدينصفييحددالنصهذاوفي

وتاريخهانشأتهاموضحاالعاميالشعرلفنونيعرض

ويحاوللايجوز.ومافيهايجوزمامبيناوقوافيها،وأوزانها

ويضبطهاالعاميةالأشعارهذهأوزانيقننأنالدينصفي

يقننأنحاولحينالمصريالملكسناءابنفعلكما

عملفيالطرازدارالقيممؤلفهفيللموش!حات

.الموشحات

"!لكونه:قولهفيالكتابلعنوانتفسيرهالطريفومن

بينمرخصاوالادابالمعانيمنحالياالإعرابمنعاطلا

ء/.والهزلالجدذويعلىغالياوالهزلالخلاعةذوي

العاميةالفنونأرفعالزجلأنإلىالدينصفييخلص

منيضربهبماذلكعلىويستشهدأوزانا،وأكثرهامرتبة

.وفيرةأمثلة

فصولفيفيجعلهخاصةبعنايةالزجليفردثمومن

وماالألفاظعللعنللحديثمنهاالأولخصص،أربعة

الشعر،كمافيجائزوهوالزجلفىالألفاظتلكمنمنع

الزجلفيمنهامنعوماالأوزانلعللالثانيالفصلخصص

لعللالثالثالفصلوجعلالشعر.فىورودهوجاز

ولكنهالزجلفيمنهاورودهيحظرماإلىمشيرا،القوافي

نصكمافيعالجالرابعالفصلأماالشعر،فيبهمرخص

الإمامأنالمتأخرونزعمالتي"!الممنوعاتالدينصفي

مننفسهوعلىعليهماستعمالهاحرمقزمانبنأبابكر

هذامقدمةمنالأولالفصلفيتعديدهاالمقدمالعيوب

قزمانابنلأنصحيحاليص!المنعهذاأنويرجحلم"الكتاب

.الممنوعاتتلكأزجالهمفيأوردواومعاصريه

الزجل،مخترعقضيةلهاعرضالتيالقضاياومن

نألهرأيوأهم،الزجلعيوبسماهماناقشكذلك

الفصيحالعربياللفظوأنالزجلفييردأنيمكنالإعراب

النحوبأدواتيستعينأنللزجالوأن.الممنوعاتمنليس

علىمحرمايعدكانمماذلكإلىوماوالتشديدوبالتنوين

الزجالين.

ازدهرفنايعالجالحاليالعاطلكتابأنالنظرويلفت

يعالجالملكسناءلابنالوازدارأنكماالأندل!رفي

لمشرقيينفالمؤلفان،خالصأندلسيفنوهيالموشحات

أندلسيين.بفنينويختصان

.لأدبا،العربىالشعر؟:أيضاان!

والأشكالوالضوءالمادةجمئأنواعمنمركبالعالم

شيءكلمنيتكونفهو.والطاقةللإشعاعالأخرى

.كانأياوالمكانالزمانفيموجود

كليحويأيضاوهوعليها.وماالأرضالعالميحوي

تعدالتي-جمئالنجومأنكما.الشمسيالنظامفيشيء

بلايينمئاتوتتجمع.منهجزءهي-منهاواحدةشمسنا

اللبانةدربتدعىعملاقةدائريةمجرةشكلعلىالنجوم

ضوئيةسنة000.001اللبانةدربمجرةعرضويبلغ

فيالضوءيقطعهاالتىالمسافةهيالضوئيةوالسنةتقريبا.

تقريبا.كمترليون64.9وتساوي-سنة

البصريةبالتلكسوباتالبعيدالعالمدراساتدلت

عددالأقلعلىتعادلمجراتالعالمفيأن،والراديوية

عنالمحيد،فيللتجمعالمجرأتوتميل.اللبانةدربنجوم

هيالأخيرةوهذه.عظمىعناقيدفيالعناقيدوتتجمع

.الانحتىالمكتشفةالمتماسكةالعالميةالتراكيبأكبر

حجمللعالمكانإذاماالعلماءيعرفلا.العالمحجم

العاديةغيرالأجرامأنالفلكيينمعظمويعتقدمحدد.

تكونقد)الكوازارات(النجومأشباهتدعىالتيالساطعة

،النجومأشباهتكونفقد.العالمفيبعذاالأكثرالأجرام

الضوءويحتاج.الأرضمنضوئيةسنةبليون61بعدعلى

ليصلطويلوقتإلىبعدا،النجومأشباهأكثرمنالقادم

بليون61قبلانبعثقدكانإذاإنهبحيثالأرضإلى

.اليومنراهفإنناسنة

منالنجمشبهبعديحددواأنالعلماءيستطيعولا

باعثجرميتحركفعندمافقط.سطوعهدراسةخلال

الضوءسيرىالشخصذلكفإنالراصد،عنبعيداللضوء

التغيرهذاويدعى.أطولموجيطولعلىمنهالوارد

الإزاحةانظر:الحمراء.الإزاحةالضوءطولفيالملاحظ

النجملشبهالحمراءالإزاحةالعلماءويدرسالحمراء.

السرعةعلىالحمراءالإزاحةكميةوتعتمد.بعدهليحددوا
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البعيدةالمجراتولجميعالراصد.عنالجرمبهايبتعدالتي

العلماءويعتقدالآحمر.نحوهائلانحرافالنجوموأشباه

العالمفيجزءكلإنبحيثيتمدد،العالمأنيعنيهذأأن

مظاهرمنواحدأالأمرهذاويعدآخر،جزءكلعنيبتعد

بمختلفتفسيرهالعلماءيحاولالذي،الأساسيةالعالم

.الن!يات

القديمفيالناسكان.العالمعنمتغيرةأفكار

والأماكن،منطقتهممنفقطمؤلفالعالماأنيعتقدون

وال!صاكباغمروااسشمسوابها،سمعواالتي،البعيدة

وأا!ةآاعسماويةاجرامالأأنبعضهماعتقدوقد.والنجوم

الإسلاموخاتمهاالسماويةالردمحالاتأنحينفيأرواح

وفي.حياتهمفيالناسيهممماالعالمجوانببعضأبانت

أوضحت،الميلاديينعشروالسادسعشرالخامسالقرن!ت

الشكل.كرويحقاالعالمأنالبحريةالكشوفرحلات

نيكولاسالبولنديواضياضيالفلكيرأىوقد

الكواكب،منكغيرهاكوكبالأرضأنكوبرنيكوس

الشمس.حولجميعهاتدورالتي

نجمالشمسأرلاحقوقتفيالفلكيونأوضحوقد

سنواتعنابعيدةالمجردةاحينباالمرئيةالنجوموأن،نموذجي

شألواحوالمطافالتلسكوبتطويرأدىوقد.كثيرةضوئية

أغلكيونااكتشفثم.الفلكيةالمعرفةفيتوسعإلىالتصوير

اللبانة.دربمجرةمنالخارجيالجزءفيتقعالشمسأن

البقعمنكثيرأأنمنأم029عامحواليفيتحققواوقد

النجومبينالواقعةالسديميةالغمامات،المشوشةالضوئية

علىالمجراتهذهمنالكثيرويقع.أخرىمجراتهي

الإزاحةأكتشافأدىوقد.اللبانةدربمنهائلةمسافات

وقدالمتمدد.العالمنظريةإلىالبعيدةللمجراتالحمراء

العالم.نظامدراسةعلمأساسالاكتشافهذاوضع

إلىالكونيةالنظرياتمعظمتستند.الكونيةالنظريات

يشبهاالعامنجزءأيفإنمعينزمنفيأنهمفادها،فكرة

العامةاصظريةافإنكذلك.نفسهالعمرلهمنهآخرجزءأي

لهذهآخرأ!عاسيجزءهيأينشتاينلألبرتللنسبية

فكرتين:علىتعتمدبدورهاالنظريةوهذه.النظريات

سرعةمنأكبربسرعةالحركةتستطعإضعارةتوجدلا-ا

فيمكانأيفيثابتةنفسهاالفيزياءقوانينأن2-الضوء.

لاخرآنمنوالتبديلللتغييرتخضعالنظرياتوهذه.العالم

ومكوناتهالكونأنحينفي،بشريةرؤىعلىتعتمدلأنها

الخبير.العليماللهخلقمنوساكنيه

العالمتمثلنماذجوضعإلىالنظرياتهذهأدتوقد

ومتقلصا،متحددايتحركأيومتذبدبا،ومشقلصامتمددا

ملاحظةمناستنئالعلحاءوقد.يتحركلاأيوثابتا

غيريتمدد.الحاضرالوقتفيالعالمأنالحمراء،الإزاحة

معدلعلىيعتمد،المستقبلفيللعالمالكليالنظامأن

الحاضر.الوقتفيالعالمفيالمادةكثافة

بشكلفيهتنتشرالعالمفيالتيالمادةجميعأنلنفترض

الهيدروجين-منفقطواحدةذرةهناكستكون.متجانس

من3م6.7كلفيالعالمفىشيوعاالأكترالعنصروهو

مفتوحا.العالميعد،أظروفاهذهوتحتالفضاء.

الله.شاءماإلىالتمددفيالعالمهذامماثوسيستمر

فيمحددغيرزمنفىالصفرمنكثافتهتقتربوسوف

غيرالبعيدالمستقبلفيمناقريبايبقىولن.المستقبل

جميعتكونوسوف.المحليالاعظمالعمقودمحرات

.محددةغيرمسافاتإلىابتعدتقد،الأخرىالمجرات

طاقتهاكلاستهلكتقدالنجومجميعتكونالنهايةوفي

مظلمة.وتصبح،مضيئةتجعلهاالتي

كمياتالفضاءفيتوجدأنيمكن،أخرىناحيةمن

بعد.يكتشفلمأشكالهامنماشكلفيالمادةمنكبيرة

001الفضاءفيبالتساويالمنتشرةالمادةكثافةكانتفإذا

ذإمغلقابميعدفالعالم،3م6.7كلفىهيدروج!تذرة

العالممنالنوعهذاعبريرسلأ!ذياالضوءشعاعسيعود

يتوقفوسوف.السنينمنكثيرةبلاي!تبعدمرسلهإلى

سنة.بليون04إلى02بعدربماالمستقب!!،فىالتمدد

وسوفجديد،منبعضمنبعضهاالمجراتوتقترب

اللانهائية.الكثافةمنالعالمكثافةتقترب

علىمبنيةكونيةنظرياتالعلماءبعضاقترحوقد

ترتكزالتي،الثابتةالحالةنظريةمثلا،منها.مختلفةأفكار

أجزائهجميعيشبهالعالممنجزءأيلأنالاعتقادعلى

وتتشكلباستمرار،المادةتنتج،النظريةلهذهوطبقادائما.

مسافاتإلىتبتعدالتيتلكمحلتحلجديدةمجراتفي

العامةالنظريةأنالعلماءبعضويعتقد.محدودةغير

فيتغييرأتواقترحوا.كاملةغيرلأينشتاينكالنسبية

المتمدد.العالمفيأخرىبأشياءتتنبأالنظرية

هذهمنأيصحةثبوتإمكانيةأحديعرفولا

علىويجب.صحيحةغيرجميعهاتكنلمإن،النظريات

الرصديالفلكتطوريزودهمحتىينت!واأنالعلماء

إلىأيضاالعلماءويحتاج.معينةبمعلوماتالنظريةوالفيزياح!

ونظامالعالموعمرالفضاءفيالمادةكثافةمعدلمعرفة

ن!يةصحةومدى،كبيرةمسافاتفيالحمراءالإزاحة

الفيزياءفيالأساسيةالنظرياتمنوغيرهاالنسبيةأينشتاين

صحتها.عدمأو

صرالأا

المجمشه

الأرضيالعالم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،أ!لكا

علم،الكوديات

المجرة

النسبية

الشمسىالنظام
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المنازعاتفضعلىلتعملالهيئةأنشئتتقريبا.العالمجمئدولمنممثلونيجتمعحيثاليحدةللأمالعامةالجمعيةانعقاددوراتإحدى

العالمي.السلامعلىوالمحافظةالبلدانبينالقائمة

الأرضيالعالم

عليه،نعيشالذيالأرضكوكبالأرضىالعاد

الحية.الكائناتمنوغيرهاالبشريةالخلوقاتوموطن

يعدأنهإلا،لاتحصىالتيالسماويةالأجرامأحدوالأرض

.بالحياةينبضالذيالوحيدالكوكب

علىحياتهمبدايةمنذالناسعلىلزاماكانوقد

بقاء.فيهالهميكونلكيظروفهامعيتلاءمواأنالأرض

البرية،النباتاتوقطفالصيدعلىالاولالإنسانعاشفقد

أغصانوالمحتخدمالحيواناتوفراءجلودمنالملابعي!وصنع

بدأكما.المساكنبناءفيالطيعيةالموادمنوغيرهاالأشجار

زراعةفيمشة000.01منيقربمامنذالناسبعض

وقدالغذاء.موردنقصأنبعدالحيواناتوتربيةالنباتات

مكانفيالإقامةمنالزراعةعلىاعتمدواالذينالناستمكن

ثمومن.ألاخرينلإطعامالكافيالغذاءفأنتجواواحد،

مجموعاتفيالمعيشيةالوسائلالناسوطورالقرىنشأت

أنماطووجودجديدةمهنتوافرالضروريمنوأصبحكبيرة

فىكثيراالناستقدمالسنينمروعلى.السلطةمن

الاجتماعية،الحياةمنمعقدةأنماطاوطوروا،اختراعاتهم

السبلووجدوا،حضاراتهموطوروا،الكبيرةالمدنفبنوأ

فيها.والتحكمالطبيعيةالقوىمنالكثيرلضبط

الماءمنالأرضىللعالمالأرضيةالقشرةوتتكون

الفضاءإلىيمتدكما،القشرةبهذهالهواءويحيط.واليابسة

يقربماالكبيرةالمحيطاتوبخاصةالماءويغطي.الخارجي

الكائناتكلإنإذ،الأرضىالعالمسطحمن7%0من

لها.لازمالهواءأنكماحياتها،فىالماءإلىتحتاجالحية

الطاقةوتوليدوالصناعةالريفيالماءالناسويستخدم

المحيطاتمياهأنذلكإلىنضيفولعلنا.والمواصلات

الأغذيةمنوغيرهابالألممماكتمدناوالأنهاروالبحيرات

البحرية.

تسمىاليابسةمنكبيرةكتلاالمحيطاتوتفصل

بينما.اليابسةهذهعلىالعالمدولغالبيةوتقعالقارات

الجزر.علىأخرىتوجد

بها،الخاصةوالاقتصاديةالسياسيةأنظمتهادولةولكل

بطرقبعضمعبعضهاتتعاونالدولفإنذلكمنوبالركم

التجاريةألاتفاقياتتعقد،المتالسبيلعلىفهي،عديدة

.الحروبوقوعاحتمالمنتحدالتيالمعاهداتوتوقع

علىقوياتأثيراللدولةالطبيعيةالسطحمظاهروتؤثر

علىالسهلفمن،الدولةهذهسكانفيهيعيشالذيالمكان

وديانفيأوالسهولفيالغذاءبإنتاجيقومواأنالناس
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فهيالجبليةالمناطقأما.الخصبةالغنيةالتربةحيثالأنهار

تعرضهاوسهولةتربتهالفقرالمحاصيللزراعةتصجلاعادة

أعديدانشأوقدالأمطار.بتأثيروالانجرافالتعريةلعوامل

علىمهمةتجاريةمراكزالعالمفيالمدنكبرياتمن

غالبيةفإنولهذاوالأنهار،والبحيراتالبحارشمواطئ

فيأوتقطنخصبةمنبسطةسهولفيتقطنالعالمشعوب

أساسية.مائيةلطرقمتاخمةكبيرةمدن

وثلثيبلايينخمسةمنمايقربالعالمفيويعيش

فبعض.متوازنغيرتوزيعاموزعونوهم،نسمةالبليون

الاخرلعضهابينما،السكانيةكتافتهابشدةتتسمالمناطق

اضموباالأقطارابعضتتميزكما.السكانمنتماماخال

نموبمعدلالاخربعضهاشسمبينما،السريعالسكاني

بطيء.

وهوواحد،نوعإلىالأرضيالعالمأناسكلوينتمي

مشتركة.أسلافالهمأنذلكويعني،البشريالجنس

عنمعزولةمناطقفيالبشريةالمجموعاتمنالعديدوعاش

معينةاختلافاتظهورإلىأدىمما،طويلةلمدةالاخرين

البشريالجنسأوالمجموعةأعضاءوتتشابه.بهاخاصة

المجموعاتعنيميزهممما،الجسمانيةالخصائصفيالواحد

الأحيانابعضوفى.أخرىبشريةأعراقإلىتنتميالتي

المظهرطرية!عنماجنسأعضاءعلىالتعرفيمكننا

ومنالعيود.وشك!ىالجلدلونمثلالطبيعىالجسماني

وكيرهاالدملصائلالعل!اءمنكثيريستخدمثانيةناحية

المجموعاتبينالمقارنةفيللجسمأعيميائيةاالخصائصمن

البشرية.الأجناسانظر:.البشرية

لعواملالبشريالجنسأفرادبينالتفرقةتقعماوكثيرا

)العنصر(اللونفيالاختلافوأصبح.والدينالثقافةمثل

ماوقتوفي.العنصريةوالتفرقةللتمييزأساساوالثقافة

والعنفللاستعبادذريعةالاحتلافاتهذهاتخذت

.والحرب

الأرضىالعالم-عامةبنظرة-المقالةهذهوتتناول

العالمدولاقتضابفيلصفإذللبشر.موطنابوصفه

المعلوماتمنالمزيدأردتوإذاسطحها.ومظاهروأناسها

العالموعنف،الأرفانظر:كوكبا،بوصفهالعالمعن

المقالاتأيضاوانظر.تاريخ،العالمفانظر:تاريخا،بوصفه

المقالة.نهايةفيالصلةذات

العالمدول

دولةأ2!أم،599ممنةفيالعالمدولعددبلغ

الدولوتدير)تابعة(.مستقلةعيردولة43و،مستقلة

المستقلة،غيرالدولأمابنفسها،الخاصةشؤونهاالمستقلة

.المستعمرةبالدولتعرفمستقلةأخرىدولشؤونهافتدير

عنمسؤولةالمستقلةالدولأننجدالحالاتمعظموفي

والدفاعالخارجيةعلاقاتهاحيثمنالمستقلةغيرالدول

غيرالدولمنكثيرتتحكم،ثم.وم!المحليةالمهاموبعض

خمسةقرابةويعيش.المحليةشؤونهافيتافاتحكماالمستقلة

كما،مستقلةبلدانفينسمةالبليونأرباعوثلاثةبلا!ن

تابعة.دولفيمليونااءنحويعيش

تبلغحيثروسيا،هيمساحةاصعالمادولوأكبر

منكلمساحةوتبلغ.2كما/004.7507مساحتها

منأكثر،والبرازيل،المتحدةوالولايات،والصينكندا،

العالم،فيمستقلةدولخمسأصغرأما2.ك!امليون8.7

.والفاتيكانوموناكو،وناورو،وتوفالو،مارينو،سان:فهي

منأقلالصغيرةالدولهذهمندولةكلمساحةوتببن

2.كم.،4اغاتيكانامساحةتبلغفمثلا2ك!ا65

التاريخعمرعلىللعالمالسياسيةالخري!ةتغيرتوقد

عنالمهمةالتغيراتهذهبعضونتجتوتكرارا،مرارا

العسكريونغزااسححيقةالعصوروإبان.الرئيسيةالحروب

منالعديدقيصر،ويوليوسالأكبر،الإسكندرأمثال

واسعةإمبراطورياتوكونواالختلفةالبشريةالمجموعات

وسقطتعديدةإمبراطورياتقامتوقد.الأطرافمترامية

تغيرتقدالحدودأنكما،التاريخمنالمتأخرةالفتراتإباد

.الأخرىتلومرة

أنشأتالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلوفي

فيمستعمراتالأوروبيةالدولمنكبيرةمجموعة

وإفريقيا،وآسيا،،الجنوبيةوأمريكا،الشماليةأمريكا

أقامتهاالتيالقوميةالحدودمعظموظلتوأستراليا.

هذهنالتأنبعدحتىهيكماالحاكمةالدول

استقلالها.المستعمرات

(ام189-ا19)4الأولىالعالميةالحربعنونتج

مهمةتغيراتأم(9-45أ)939الثانيةالعالميةوالحرب

إلىالأولىالعالميةالحربأدتفقد.العالملخريطةكثيرة

النمسا،مثلأوروبافيمرةلأولالدولمنعددتكوين

ويوغوسلافيالمجر،وا،(بقةسما)اكياوتشيكوسلوفا

بعدالثانيةللمرةالعالمخريطةتغيرتثم)السابقة(،

أقاليمالدولبعضكسبتإذ،الثانيةالعالميةالحرب

تابعةكانتأراضىأخرىدولفقدتبينما،جديدة

بينما.جديدةدولفيهاظوتاسيا،فقارةسميادتها.

نتائجهامنكاناستقلاليةحركةإفريقيااجتاحت

الخمسينياتخلالاستقلالهاعلىمستعمرة45حصول

العشرين.القرنمن

العالمدولتصنيفيمكن.الدولتصنيفكيفية

دولمثل،إقليميأساسعلىذلكيكونقد،شتيبطرق

الوسطى.وأمريكا،الأقصىوالشرق،الاوسطالشرق



53الأرضىالعالم

الكرةنصففيالواقعةالدولعلىالناسيطلقماوكثيرأ

النصففيالواقعةتلكوعلى،القديمالعالماسمالشرقي

الدولعلىالتعرفيمكنكماالجديد.العالماسمالغربي

دولفنقولفيها.تقعالتيالقارةإلىنسبتهاطريقعن

آسيوية.أوإفريقية

إلىعامبوجهالأرضىالعالمدولالاقتصاديونويقسم

المتقدمةوللدول.الناميةوالأم،المتقدمةالأعم:مجموعتين

منثراءأكثرعامبوجهفهي.ومتنوعةعديدةصناعات

طويللأمداعتمدتفقدالناميةالدولأما.الناميةالدول

مغظمهاويعاني،ومحدودةقليلةوصناعاتها،الزراعةعلى

،واليابانوكندا،أستراليا،المتقدمةالأموتشملالفقر.من

بينما،الغربيةأوروبادولومعظم،المتحدةوالولايات

فيأغلبهايوجد،دولة021الناميةالأمعدديتجاوز

معظمفإن،الموقعناحيةومن.اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيا

نجدبينما،الشماليالكرةنصففيتقعالصناعيةالدول

ولهذا.الجنوبيالكرةنصففىالناميةالدولمعظمأن

للدلالةالشمالمصطلحالناسمنالعديديستخدمالسبب

الدولعلىللدلاأ،الجنوبومصطلح،المتقدمةالأمعلى

النامية.

الماضيفياستخدمتأخرىمصطلحاتوهناك

الاتحادعرففقد.الشعوبمجموعاتعلىللتعرف

أوروبافيالشيوعيةالدولمنوغيره)سابقا(السوفييتي

أطلقبينماأصثميوعي،أبالعالمأو،الشرقيةبالكتلةوأسيا

الدولتلكعلىالحر،العالمأو،الغربيةالكتلةمصطلح

بشكلتنضملمالدولغالبيةأنإد!.الشيوعيةتعارضالتي

غيرأوالمحايدةالدولهذهوعرفت،الكتلتينمنلأيمباشر

الثالث.بالعالمالمنحازة

الكتلةدولإلىفيشير،الأولالعالممصطلحأما

ماعلى،الثانيالعالممصمطلحويطلق.الصناعيةالغربية

الشرقيةالكتلةودولالسوفييتيبالاتحاديعرفكان

حدثتالتيالعديدةللتغيرأتكانوقدسابقا.الشيوعية

فيالفاعلالدورالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلال

ودلالتها.معانيهامنكثيراالمصطلحاتهذهفقدان

ألاتحادوانقسام،الشرقيةأوروبادولفيالشيوعيةوبانهيار

المصطلحاتلهذهيعدلممستقلةدولعدةإلىالسوفييتي

الشيوعيةتتخذمازالتقليلةدولإلآمنهايبقولم،معنى

انفتاحاشهدتالتيالشعبيةالصين:وهيلهانظاما

الشمالية،وكورياوكوبا،الحر،الاقتصادنحوتدريجيا

.وفيتنام

أنهاتقريباالحكوماتمعظمتدعي.الحكمأنظمة

وفائهامدىفيكثيراتختلفالحكوماتأنإلآ،ديمقراطية

ففي.الشعبحكومةتجسدهاالتيللديمقراطيةوتحقيقها

بتشريعللقيام،لهممثلينالشعبينتخب،الديمقراطيالنظام

الشعبلأفرادويمكنبموجبها.والحكمالقوانينوسن

إبعادمقدورهمفيكما،منصبلأيأنفسهمترشيح

مشين.سلوكمنهمبدرإذامناصبهممنموظفين

ممالكأوجمهورياتالديمقراطيةالدولتكونوقد

يؤديجمهوريةالمتحدةالولاياتفإن،المثالسبيلوعلى

)الوزراء(الحكومةورئيسالدولةرئيسوظيفةفيهاالرئيس

الملكيتقلددستوريةملكيةفهي،المتحدةالمملكةأمامعا.

الوزراءرئيسيتولىبينما،الدولةرأسمنصبالملكةأو

الحكومة.رئاسة

اقتصاديةأنظمةأربعةحالياتوجد.الاقتصاديةالأنظمة

الشيوعية2-الرأسمالية-1:هيرئيسية

الإسلامي.الاقتصاد-4.الختلطةالاقتصاديات3-

بذلكويقصد،الحرةالأعمالعلىالرأسماليةتعتمد

ملكاتكونالإنتاجفىإليهانحتاجالتىالمواردمعظمأن

ينتجونماالخاصةوالشركاتالآفرأديحددإذخاصا،

يستخدمونكيفيحددونأنهمكما،يبيعونوما

منكلفىالرأسماليةالأنظمةوتمارس.دخلهم

كثيرةودولونيوزيلنداوأسترالياوكنداالمتحدةالولايات

الغربية.أوروبافي

ملكيةمبدأعلىأ!طتقومفإنها،الشيوعيةأما

منوبالرغم.الإنتاجمواردلمعظماحتكارهاأوالدولة

الدولبعضفيالاقتصاديالنظامعلىطرأفقد،ذلك

الشعبيةالصينفيحدثكما،التغيراتبعضالشيوعية

بدأتفقد.العشرينالقرنمنالسبعينياتخلال

الصارمةقبضتهاحدةتخفيففيالشيوعيةحكومتها

الخاصةبالملكيةوالسماح،وتحريرهألاقتصادعلى

الشرقية،أوروبادولأخذتوقد.والمصانعللمزارع

تنتهجالسابقالسوفييتيالاتحادعناستقلتالتيوتلك

اقتصادينظامواتباعاقتصادهالتحريرتحرراأكثرممبلا

والدولالمتحدةالولاياتفييمارسماغرارعلىحر،

.الأخرىالرأسمالية

بينالجمعأساسعلىفتقوم،انحتلطةالاقتصادياتأما

.الإنتاجلوسائلالدولةوملكيةالخاصةالملكية

مثلالمنشاتبعضتكونالنظامهذاظلففي

يدفيالفولاذومصانع،الحديديةوالسكك،المصارف

.الصناعاتبعضالخاصةالمؤسساتتملكبينما،الحكومة

ألاقتصادي،التخططفيبارزادوراالحكومةتؤديوكما

مالاختيارالخاصةللمؤسساتالفرصةتتيحأيفئافإنها

المتحدةالمملكةفىالنظامهذاويسود.أعمالمنيناسبها

أمريكادولوبعض،والدنماركوالسويد،والنروبما

اللاتينية.
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المستقلةالعالمدول

المزلبةالسكانالمرتبة2/كمالمساحةالاسم

5522!27...203401126إتيوليا

00686111000705788أدرليحار

111890000123811لم185إرتريا

13ء7280008923\لم2900الأرحت!!

646880110003334511الأردلى

11اد008621380006813أر!يا

414771880004023612أروحههـاي

3413182لم...هأ!.74د.أسحايا

000371760005808115اجاأسترا

41210005721144د001إستوليا

622184430002602138اءوسفىاإلريقيا

41لم64100049411د2252أدعاستاث

165382270003602126رردا!صل!ا

847820410009243521بأول

14012141000318586اصسلمادورإ

733356620005248121ألمالا

008361134533772134اللإمارات

124487100066281دورلىاوتحواأ

6د00764212200004411لابحوأ

46467100065381وراولأ

10000664024ء1\ه81361ويحشاورإ

008033214"د0047446رل!خاورأ

088532180008726184اوعدأ

8942332...73.644..لياكراوأ

0008461710003704661دايرإ

1482077110002643421لديرأ

000301501000172761ايحلمدأ

97512د862103073006اجايطإ

048264450003444211عبلوا،

يدةلحدا

257604850006754901يمطحوارالا

560667530002768317!صادلاا

41دأء0371856400023ساشسوا

707172000895156الححرير

850005776315ء65911الراريل

71000262168!134،ر،دوس

8667!9010004!83،2!لتعاضا

5675161000612561يلارلر

7د0363100024001د31طإسا

216011201000514838طعار!

22471000312017؟65للير

189431110004147116لمعالأدقي!

؟26221119000.05659لير

648210006671241د..دظس

000472370008263107سوه،كيالور

7442!.875676040002مالور

12241000015641لم438يلدرو!

912511240004764111والهرسكالويسة

052332670001983892لوا!دا

العاعهمة

لاأطأدير

ساكو

أس!را

أيريسس-!

عطر

يمار-

شالوث

كوشهو

تيرالا

سلطدهـرساد

اصىألو

حودإتسا

لداسا

لا!!

يهيص

لىااصهر

!لد

يكي!جار

مورسحايسرت

سحسيورأ

ألادإ!لام

رعالر.

رارلمجل!

رلر!دحا.

اكولة

ادحرسريسدر

رش!حح!!

صو!ا

للمو،د

لو!ورتولو

تممو

حوحاد.أ

ارموحوب

ليموا!ر

سورا؟

لمرتبةا2/كمحةلمسااسملاا

0172د1858لوليما

82111د612ولير

05أد1513تايلاور

6838133(تايواد

د0018842تر!صماشار

216+281:لو،حوترلداد

773د6266تيي

00054603تراليا

221د7856توحو

62188استودا

747071تومحا

8اد31461.تو-!

66167257لمالحالود

أد069018حاماي!ط

43181؟ص!لادا

141381211الحرائر

\د314إد3داشهاص،ص

أآ28617اوو!احرر

811185ا!ماركاحرر

370122142حموهـإلريظ

188801401لاياحوا

00766811حياحور

00232641جوتى

77034031كرمماأ!دا

207173يربي!صهمادول

751161سسي!طده

73448127أطدرمييه!طرا

33826414الدار.

00523717روماليا

783د4612را!يا

د0139د08سيمار

63423286العاححلط

2831164ال!هـديةساموا

16187طريو!الى

388018يست!ات

4\لم\261:لعثحم!-!لما!

17د616لوشامات

416168تويصار

06156111سريلال!ط

000482231احسوديةا

35094612سلولاحجا

عمةالعاالمرتبةنالسكا

0002431438

0009072142

0000117426

0004063217

0004361495

000896،3132

0004264116

0009091

0001151148

0001110196

2304لأ/000611

1731!0004

0002538101

يهكرسو،ر،الأ

ليما

لكوكط

لادشكاأ

وهـب!أ،سرت

أ!ميها

لراع

ساشياحو

السلامدار

لوى

لو،!وتى

الو!كوأس

ليللر

كسحستور

اط!ولا

حورحسات

الحرائر

لا!عو

ليمور!

ماحورر

تاودحي!

ريتورلي

حوايمالا

تسيليسي

كوسهاص

،أجكير

دوميهسحوشوسا

كيحالط

موسكو

!سحك

لوحارصت

لوساكا

يهرار

ماربو!اد

كهحستاود

تيريما!ا،

سترألا

تويهاوسا

كولومو

صررياا

لاتيسلاسا
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)تابع(المستقلةالعالمدول

عمةلعاالمرتةانلسكااالمرتبة2/كمحةلمساالاسما

ليالا1602014لم...21602015سلو!ييا

سسعا!ورة61817400023877.128سمعا!ورة

دكار722.6185000/061.882!العسعال

،رإط363/71531000.882151سواريلالد

لحرطوما60،1333ء/..305/2019لأ8!.اداسسودا

مئقد00/897/4185؟081258168سوريا

لرامريو511!65263/10900007صوريام

هولمجارا82931000،093361لأ698آيلالدرسولومولى

متوكهلم94455000،318.818،!46السويد

لير!1،609!2،143210005!3سويحرا

هـددريتا047.17611000.386.4601ا!يولىيرا

!يهوريا55477100047081حرر،سيل

مفدينو!000/37624000،20862لالصوما

حب!064991/11لأ...786،27593الصير

دوشالي000551/659!00143.12طاحكستاد

لعداد53475900/224/1234لأ.25العراق

مسقصأ2371لأ152لأ...000/90396غماد

أكرا335382780009597125عالا

تاونحورح41282000843251!96عايالا

ي!صلاكو8،619!758،542670007عييا

مالالو510.28141000041161الاستوايةعييا

سسارأء.12536.13400069/0.1سساوعييا

--440191000.1191.المائيكاد

!يلالورت002،21551000/731171!الواتو

ريصلا569،34584000179/7502سحالر

يلاما5/0741ء00000317100/9الملحير

لقدسا179579لأ...12841لأ.ء6لمحتلةاللطير

كاساكر0264لأ21923900094لأ.ه.يلاصو

هلحس!ى154183346000،9505401!سلسد

يسها731ء،98613356000082ميئا

اسو!27281151000،967351!يحي

ليقويىأء152،90610002474صقر

ارروحةا437.11561000.095571فطر

أصطه0033717/29000/575.7135كاراحشار

ولديلي000/156،3106ء244/5743اممامرورا

رعر!108/4701لأ...835/65321تاكروا

لهلوم77!؟00/166(350/81187كصرديا

أوتاوا2834لأ00209(016/079/92كمدا

ها!الا1166لأأ01130100072لأ186كولا

سيؤول632.91701000.6155452الحويةكوريا

ياعديوع38،021690007.034293ءالشماليةكوريا

هوريهساث123"5.43!00151251000كوشاريكا

حوتاس831،1520004265303،!41ماكواس

بطارار336000،26632031لح000،2دعولكوا

كشاسا104345221000/241.5462بمؤاطبةاطا31صلعو

احصيتا818.712510722908/1141الكويت

يالر361000034061!؟.33!يردكي!

ليشكك4801لأ457لأ...005/89148رحستاكير

صمةلعااالمرتبةنلسكااالمرتبة2/كمحةالمسالاسما

62717100018171قطكيريا

9478253"...!763،0857كييا

006،46121000،346/2131ت!لا

501هلأ.أهلم...00.823608لاوس

3012لأ02301915000.008.لاد

002.65012000782.3.121يوالمجا

01618600031187لحئشهتاي!

586/2165000893/162لوكسصرخ

7/1160004455.101ء000.7ليا

111010001363127ألأ!36لييريا

13!53503371000.520.2اجسوئو

61!892831005.552المالدي!

613821000،037461مالط

1176لأأ291،042/132000،42ماش

875.93266000،5320254مايرلي

437.0137)801328!320.3المحر

140/58754000/9033116مدعشؤ

0002001920004047651!صر

058017930007366273الصر!

31752541000.352/2136!قدرب

589،141000.5365911"102المكسيك

1146)448،811790003255سلاوي

أ!58لأ771.44277000.784المتحدةالمحلكة

181000،056/2133/ء66،ء..مسعوليا

2135لأ128000333لأ.007.03موريئاليا

040/2661000/0411714موريثيوس

6145!؟23...5،10843!.مورميق

00733/351000/035.4411مولدر!ا

198126215185لأ192!ولاكو

292/48233000973.1143ساميا

12091000،11918ساورو

311!،38606000،382!58الرويح

984.832110004887/78السمسا

7041390003.81/0244!7ا!يى

97!لأ000.672112000.386اصيحرا

768623/31000/0328/0101سحيريا

000/03159000/9564011سكاراحوا

435/07247000/385،3221ايلحدليور

8!823،7؟...057،72341عتنها

2!8.7!30لأ...287.37لأ095الهحد

669لم880121001000132هدرراس

23514311000216.5165هولدا

365336/94000.510/4623المتحدةالىلايات

108.37716000،0326218،رالا

ء2594000،006/615ء،...اليم!

731،201601000،1390186يوعوسلا!يا

09913149000/3860127اليودار

ا!اطر

!يياد

كليميوس

لوكسصرح

طسطرا

مورو!يا

ماميرو

مايى

!اليا

،ماكو

لاسورلاكوا

ريثولاتا

هرةالقا

لرداطا

سكوىا

ستيمكححي!سو

ليلو!وي

تورساولادأ

كشوطا!

لويسرت

كشحي!

مولاكو

وورهوك

أوصلو

كاتمالدو

لامي

سحاأ

حوا،ما

لمحتودو

لهىليود

لامميحاتيحو

مادمسترأ

شمط!را

طوكيو

صساء

ادللحر

الموموعة.ديمستقلةمقالةلهامدرحةدوا!ةكل

المتحدةالأمومصادرالأمريكيةا!ص!يةالرسميةاليا،تم!أم699عامتقديراتعلىميالسكارعدد
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"-ءى--ء-!!--ص!1!!-?+،،\!ء؟+-7-%ا-----.لم07-،7-*دح!1د-3-لا*33-ف3آ--حو-*-.-لا01----س-لا----لأ--3.!كا

ثفيا لمص-"---!.+-س!.-."حكاض*"?دس.!!ء"س"+3----3-ع3"ل!".ءالصي!ر7ممص!ف!*؟

7!عص-،*-،"أ-سفالباطأ--1!.ص!*+!+س"ك!ص*-!ءور!ظ-ح!

د-لأ-،"ت-كا---!!---+لم-سء3ع!ء3؟يرع-ح!حخلأتج!!ورر-صكحص-6--حم!تهحرع!ص-

برا!لاص7عسلأ!يئن!ءقيرز!3؟3ط

يخييجمزكالتأءننكأفييممء-أ--د!لمبزنر؟ثر!!ى؟لا-رز،!3د*لمحم

.4موتلل!ة!كا!!*ء؟-،!لمءعكالمصفيبر-!شخما!يرءلأ!!ء!!-----ص-،-

لطاتلا،رى4!2برء3لإئرلمكاقروييتبهيبئلإشزرء6

لئدابركالأكبهوورز!تنين!!بهس!-33ع!ص--لأ،6!

ع؟يهثو!ئميرءئنكأ!كا؟"لإ!63!

ىصور!!!!رر"ءىلاير!كابريم؟ع!73ءخستادكازاا!احررلا3!

رحلا+ينكا!عء!ج3!نعول!الم!رلأ!غأ!.لر

ثشأ3--!ء؟*---!ا-،.لركدارقثند1سرر&طاسياآ!.!لأ--صهـبل!اياكرا-3

طاحبل--دلا--7---،-ءبمالطاجء-ررالعرا-ارآإلاق!لأنيمالوتانحمو

الكلا-ء+-!س"س-س-س---:--س-سس-7--34--لأ.....لحيلا!و!الىلسص

!في!-7!---سص+دالا اسحاكما،ير!!فئير-خسوبز!

!!س-ىكا+-بمحطبرس----د(-ثنينها--77ء-خ1لبحر!!كيؤريوجرير--!

!بر---ع،س-ين-؟-:-زر!جعتيب-،:2ب؟-*--3---أ--!رثرلمج!--ئتحا!االهندل!اثيي!.بور،كامكوثحناكاوهونع--ملأذياتاحزر-----:----صء

7-مكأ+،-ءلا--س77--لش!1*-بوأل!كاوبك-1.

!طيم؟!خا-شفيحتم-يملمو-

-خ!نحجز؟لا-!ج!!+خصبمقئبم+،!ر!اث!-خط-!.--ثيمغ،تالمتلأبمالشماليةحرر

77-لإ-----ت-تج!--ء+،-----!تحررالدأمافي:ء-الملميج؟،،عولمماربفال

+-ء-يرلأ---بر!+ش+ة*-7--!!-م/(ر)11ولمجكو4.!بر+نربر-ميكروليريا

-!73--------س7:د-:الصوصر1س!6.!-ع-لال!*س4/يرو!!!ررغ--حزراتحادلطاق

-لوجواعالا:سس-!أ-!االمالدي!لأ-ثبما*!آلأ!لمص!طظئر،-الهادشالمحيظ.---
نسبستوقياعسا-د--+-3-كا6ك!أس-7م--3*----------ء-------------!و.-.---ء---ء---:-7------------ظ-

--س---س---7!س؟،لآبهبء-كا?جصص،لاء-حسلاورو

كالدرزا7-،----أ--!"،؟ا.سيئ!ل!رالمحيطلطاق*-!بو3016ء ص7--ككرحححغرسجمد
-!ص-!،6-برلدهر؟دئحثكلفعلاعإسولوحمد03

؟-؟-ىخخ--؟-سش!--؟جميير!االقمرحرر-!لم- ---الرلطالىاله!دبرتر----!ح!ءاحاسس*!66-مي!-"ر؟لأايلاليز

هد!لهسانت-سىدنجثيهـجيى!فيو!رز3،سأ.:!/!--لأ

ءص؟؟قي-و-"؟ب----.كر-6ءص!!جةبملأألمحالو،لو*-

----:---موكا؟دءىائثنثالمخض!-!صلم-؟،،،:!!

-ءعا-7---كا-------------جس-ج،7-س--------ثووكد:ك!--،+--مالكث!ر-،موربسبوسبى-------7-----كا----ء----صءثا!2!كا.-

-أ------ص---ولقز-ل!ى--س--أكأ7!---،--/صالهورر---صءأياا!ترالا-ليوكاليدونيا،\:

إكريقي!)ج!و!-+----6ثسوإزياررأسترالحا/؟!*!ائنى"لحيص

ايماظلسىالمحدط--!ك!ا!:ليسو+المس/ب(ئحف

الجننوبى-،م،!-حت!م!ر!!

%01لأبرس!ا!!

-7-----اإأ--ض-!!----،؟-االمأ---"-"------/--لم------"-----،----7--قيء--ء------ءصءص-كا/---بمسير-7-7----كاء--ءسشءكاصص7-ءصير-ءصحرا-!3س7س-

.-!-2خوئحؤ!،-لأ+ض؟!ورح!.-:-*-.-و.-9،1ص*!.\!.-!آ/13!،

ضإ--صعح!3!ر!!،ء!،حس--ص----ع-لم!6-ء---ء--77!-----ء--ص--!!--

الجنوبية(القطبيؤالقارةإأنتاركتيثا

المساحة

امتحدةاالوالاياتلح!صصةاشسميةاجالاتااطتحدة2الأاالمصدر.أم9!6لسةالأرقاما

السكانعدد

كم000874،442اسيات

-2كم00024103افرلاللاث

ا!لشماليةامريكا

كم0122،422".

2ى00083371ا!لجدوليةآمريكا

2ع000،000041التاركتيكات

كم2أ"945""3آورو!بأ

كم31772"..اسئر!اليا

نسمة557.3،،،000،0اسيا!

لسمة00،000،731،-افريعياث

سممهاوروثلاكا"000000،713

نسمة000000854اثلشماليةامريكا

نسمة000،00332ا!لج!وبيةامريكا

نسمة850081لأ.،.الستر!اليا

(مسلدزونلسارلايوجد)انتاركتيا!
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للعالمسياسية

فيقارةكلتين

وقدمختلف

والدولالقارات

.كبيرة!

!طمسياآ.ات

وأكترها،حة

معبالمقارلةت

سكانأدنجد

إذاأطوللحياة

.الأحرى!ات

93

الفردعمرمتوسطالسكانيةالكثافة

شخصئا/كم712اسياصا

!!بركاوروب!4ا

لإ--!ب--خلأ"!فيس!ظوشاءثريعيا

كم2شخصئا/52

"ءلأ-رءلأ!-كاىا!لشماليةامر!ا

كمشخصا/أ9

ءخيرادزر3،!تن!بر!تج!لمحظاتلجنوبلةامريكا

كم2شخصا/أ8

كم2شخصنا/32،استر!اليا

مستالرون(لسان)ل!يوجدانتاركتيكا!

ا!*!إ-!3!ووأءلمكاى!!*!؟3كا؟ع؟رزكأ"!بر9؟ع-فى!ة،،*كا!سنه،كا77ع!3!س؟6!،ؤا!قي،استر!اليا

لأ!!!3ءزو،-سلأيمقي3-لأ*ص؟ع"ع!ء!!قي-ع!!"?7ءسنةلإ647كا!-لأءا!لشماليةآمربكا

لاىا!!ى!كور!سدهولوبا-!برا

3!كأ!سىفي!ير"س*؟ا"ا!ض-نرأ!ى:!!+ال!نة!آ!6قأبرةكأىلافئ!!كأأا!لجنوبيةامريكا

سنه6676السعات

ؤ-عفيش،*؟و؟-ر؟!؟/-بر-!س؟لم--،-7؟-73؟--كارو-----،خ-!؟+سس-عا---:--فريالياإ

سنه4،45

مسحعرون(لسا!)لايوجدالتاركتيكا!
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العالمفيبالسكانالآهلةالمستقلةغيرلالص

كم2المهاحةالالمالعاممةالحكان2كمالمساحةسما

امح!ذ(،لأ،!أس)ا!ك.حرلرهل!وا!سطأ،41100036)هواحدا(أرولا

275)لرصسا(ولو!و،اشاحررا:!لمححاد867000691)هوا!داأانهولدلهاالأشيلا

084(لكور!لدا)ليعوىحر!رد()هـاهـسحهكالى1لم...16(التحدر)ا!ح!ءأ!ولأ

275اتحدد()اطم!!ةمادحريرة!لش-ط38...د!امتحدق(ا)ائلا!ةسمودا

داطتحدة(الأساتاص)ايدوايحريرةحواد!اد3.193732233(اغحدي)الوالاياتلورتورل!ص

0178سا(اسهـ)عواداليتىلا0004000302()درلااعر!سيةا!لييرئج

2152(حاض)دلمو!ور-0620003(اسلحدسور)؟!وكالأ

661!(افتئجالأ)ا!املأهـ!*!ام!طوقصااحا-60303(الحكحدج)ا!ملكهطارقحل

242(حا)د-:ررطإصصا-،هـ؟حه؟7120908؟006(اررممارك)احرسا،سد

145(ذغح!ات،لااسا)معواا؟صلسا!ضاب2؟!د..4432(!ضنعاا)رلآرواحرر

00016)لى!لا(اعى!ليةجادثظ.ص!!!2000.2+ادائخحدذ()1!!ةال!جمم!حرر

31لم8ءسد!صا،!جس-ا-أ!د1642ا!دذ(اطمحد)اعلا!ة!القماحرر
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ش!يردصهـرسححوعةتورتالر004100024(أ!دكلارك)ا!ار"حرر

(اطخدة)اطم!!ةسخالب071210002اطتحدة()اطم!ءالمو!!لاولحرر

221ها،لة!اتحررمحعوعة!خال797000582(ا!تعا)اضماديراحرر

احتحدة()ا!ملا!ةماحورر08100057(امتحدة)الوالألمجاتماريتالحرر

201(اطتحدة)اطل!!ةموت!اتساليار6201005671إت)ار/لأالغالية،بماشصر

67011(لاض)سااصد.ظلو(التحده

0586(امححلة)!لس!!ارو!سةااحنهاراثضاروص70340047!وكالكوقيىصر

2د61(اصب)1ت!رتحب(اطتحدة)اطحلا!ة

63)أ!هـا-ا(!ركهءددص-عا.د.1000611د3إحهالرلصاآلألدرلرحر

122)حلى(اط،!إب!اص-ا!اء3000111(2الأس!ل!حهااسلالدرورهـص-

أعلاد.!ء-مو!ما!هـاحسحهسلةاررهـلاكأشوس!!ءبالمحمولهاررولالتح!كا

المتحدةالأىاومصادرالرسحيهالأمري!صيةاالح!صميةالحهاتزتقدير،أم169عامإحصاءع!مىهداالسكالىعدد

39عامأريحا-عرةاتعاقيةرق!الملسطيمىارراتىاا!-تحتصارقي.اروهـليهاسصرححهوريةإلىأعيدقيإسرائي!!احتلتهعرةقطاع

اعلسطيية.االتحريرمسطمةلهالصزتطإسرائي!احتلتها.احرلمجةاالصمة
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العاصمة

رحلاسد

،ستير

دليصسات

لاحو،حو

ويلاصليارمالى

كاير

ماكا

!راصديلورت

لليحوت

سيا

يا3ضرر

التيالفرديةالحريةعلىالإسلامىالاقتمادويقوم

الشخصيةمصلحتهتحقيقإلىيسعىأنإنسانلكلتتيح

مصلحتهلتحقيقسعيهوفيأولآ.العامةالمصعلحةإطارفي

وبينبينهالمشتركةالعامةالمصلحةتتحققالشخصية

مجموعمنيتكونالأكبرالمشتركالصالحولأنالمجتف.

مجموعمنتقليلفيهالشخصيةالمصالحإعاقةفإن،أجزائه

الإسلامي،الاقتصادانظر:.الكبرىالمصالإلمشتركة

.نظام

منغيرهاعلىدودةكلتعتمد.الدولبينالتعاون

للعالهـاالمتبادلالاعتمادهذاعلىويطلقما،بويقةالدول

العالمي.التبادلنظاماسماأناسمنمافيهوكلبأصره

،المالعلىللحصولالدولبينالتجاريالتبادلويتم

كماتنقصها.التيالطبيعيةالمواردأو،المنتجةالسلعأو

السيا!ميةالمعتقداتأووالميولالمصالحذاتالدولتتعهد

تمدكما،الحربحالةفيبعضابعضهابإعانةالمتشابهة

الماليةبالمساعداتالناميةالأخرىالدولالمتقدمةالدول

والدفاعية.التجاريةالعلاقاتتقويةعلىيع!تمما،والالية

تشجيعأجلمنالدوليةالمنظماتمنعددويعمل

أكبرالمتحدةالأموتعد.الدولبينأضعاوناوتعزيز

أعضائهابينتضمفهي،المجالهذافيالعاملةالمنظمات

السعيالاساسيةمهامهاومن،المستقلةأسالمادولمعظم

علىوالحفاظ،الأمبينوالخلافاتالمنازعاتلتسوية

التيالبرامجبعضلهاأنكما.عنهوالذودالعالميالسلام

.الشعوبإعانةإلىتهدف

بهدفأساساالدوليةالمنظماتمنالعديدوأنشئت

هذهتقومإذ،الدولبينالاقتصاديالتقدمتشجيع

طريقعنوذلكأعضائهابينالتجارةبتنشيطالمنظمات

المنظمةداخلالتجاريةوالحواجزالجمركيةالتعريفاتإزالة

الأوروبي،الاتحادالاقتصاديةالمنظماتهذهوتضم.نفسها

الحرةالتجارةورابطة)إفتا(،الأوروبيالحرةالتجارةاتحاد
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مكفولحقالتصويت

منكتيرفيللمواطمين

الناسيصوتإد،الدول

وللفصلقادتهملاحتيار

)و!ىالعامةالأمورفي

اليسار(.إلىالصورة

إلمواطنينبعضيظهر

يدلونوهمالروس

إحدىفيبأصواتهم

فيالالتخابيةالدورات

موسكو.مدينة

أمريكالدولالمشتركةوالسوقالافتا(،اللاتينيةالأمريكية

الشماليةلأمريكاالحرةالتجارةرابطةأيضاوهناك.الوسطى

.الأخيرةالجاتواتفاقية)نافتا(

بأعباءتنهضفإنها،العالميةالعسكريةالأحلافأما

بمساعدةيتعهدونالذينأعضائهابينالعسكريالتعاون

فمنظمةمنها،أيعلىالاعتداءحالةفىبعضابعضهم

41يضمعسكريحلف)الناتو(،الأطلسىشمالحلف

وكندا.،المتحدةوالولاياتوتركيا،،غربيةأوروبيةدولة

أوروبالدولعسكريتحالففهووارسو،حلفأما

عامحلهتموقد)السابق(،السوفييتيوالاتحادالشرقية

أعضاءبعضويحاول،الشيوعيةالكتلةانهيارإثرأم199

الناتو.حلفإلىألانضمامالحلفهذا

العالمسكان

سنةفيالعالمسكانعددمجموعبلغ.السكانعدد

وبلغ.نسمةالبليونأرباعوثلاثةبلايينخمسةام699

منالتسعينياتمنتصففيالسنويالسكانيالنمومعدل

عدديتضاعفالمعدلوبهذا%،ا،6العشرينالقرن

سنة.45كلالعالمفيالسكان

،الأرضسط!حعلىبالتساويالعالمسكانوزعوإذا

2.اكمشخصا38ستكونالسكانيةالكثافةأنلوجدنا

توزيعاشوزعونلاالعالمسكانفإن،ذلكمنوبالرغم

كبيرااختلافاالسكانيةالكثافةتختلفولهذامتساويا،

فيبشريةحياةتوجدفلا.والقاراتالدولمستوىعلى

المساحاتوبعضأنتاركتيكاومنها،المناطقبعض

الصحراوية.

وجنوبيأوروباهيالعالمفيازدحاماالمناطقوأكثر

فيالشماليةأمريكافيالسكانويتركزوشرقيها.آسيا

طولوعلىالوسطىوالمناطقالشرقيةالشماليةالمناطق

إفريقيافيأيضاالسكانويتركز.الهادئالمحيطساحل

السوأحل.منالقريبةالمناطقفىالجنوبيةوأمريكاوألمشراليا

بقلةتتميزفإنها،القاراتلهذهالداخليةالأماكنأما

سكانها.
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داتالبقاعأماوأوروبا.آسيافىحميغاانبشرأرساعتلاتةسيقر!مايعيشإدأ-،أحااس!سادتوريعكيميةالحريصةاهدهك!!
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-يهسيرا!!امراكارخمج!-ل!كميركا*مومكل؟عء!عء!كا!*+ح!36*3ط!

!ممتما!ءلم!\حصض3.-1ئاررر!،لاؤءءصبر!سن!ك!!-اء!ع،ء2ج!1ئ!:،ح!61

لمض!وبارو،خ!كارتض،كا!

أدحلوس!؟زرع؟كاكا!صص-!و"--!.!!ر!!!!!أن-."و3

ء!صكاليويوركمديحه.?سء!ص3لأ-!.ثئسه!طوكيو
س3ال!.-"--

"./..لقاهرة!؟لا3-
!س-لم!،.اتس!ائ!!ف/ح!!لأياكئغمط!لكوك.لمهلل!!ما

سيلىص!3ء!!05؟.كوهلعهولح

3-+"..سار!5ء،4*

!ااح!سرهص!.*لاي!!مرأ-------------،..-،-ص------------ي!!ل!-2-ستججبم!--.في

-!اعحاسررلودى1سكا"؟بمم%،،!--:ر-+أإ1!بر!برءكا

ا*لجموببهصو1-!ءكاءصكا، وطيأ

ساولاودو؟،لأ1استرالبا،؟

!يركا!ح!

*؟برأ!!الرئمسلةالحصرلةالملاطق،025م!أكنر؟001أكنرص؟!6ض؟"2!"ى

!ع،ح!ايرشرلويس!
-؟2ئسصر/ميل2كمسحص!/

3!2!0ساكريدر6ما01مراكتر05-001251-025

ساكر.يليى6ما01-1لم125-25أ01-05

ساكرهيير6ما1لم-د25-2-أ01-أ

م!2أدلى--أم!أقلى

سىأ،حرم!طرمنأسم!ظداكثافةلحتل!وكما

تتميزإذ.السكانىالنمومعدليحتلفكذلك،العالم

!يبلغ،المتقدمةأسدولامنأعلىنموبمعدلاتالناميةالدول

وهيسنويا،%8.2حواليإفريقيافيأسمكانياالنمومعدل

أمريكا!يالسكانيالنمومعدلاما.العالمفينسبةأعلى

أيضا.مرتفعاويعتبر%6.1فهووآلمميا،الجنولية

،%.،9الشماليةأمري!!افيالخمومعدلويبلغ

نسبةأقلوهي%.،3فمعدأ!اأوروباأما%31.وأ!شراليا

نمو.

.الص!تهيالسكانعددناحيةمنأسمأعاادولوأكثر

!ثأعسد،اتليها.نسمةمليونألفعلىيربومالهاإذ

ويعيشوروسيا.والبرازي!!وإندونيسيا،،المتحدةالولايات

وأقلها.أحستاالدولهذهفيالعالمسكادنصف!منأكثر

نسمة.ألف!م!يقربمالهاإذأسفاتيحانامدينةهىعددا

ححس!العالمسكانتصنيف!يختلف.الأجناس

التصنيفبهذايقوملمنطبقابينااختلافاالبشريالعرق

تمسعةوجودالباحثينم!الكثيرويلاحظ.منهوالغرض

المحلية.الأعراقمنمئاتتشم!،جغرافيةأعراق

الهندية2-،الإفريقيةأ-الجغرافيةالأعراقتحتويحضوي

-6،الأوروبية5-،الأسترالية4-،الا!عيوية3-،الأمريكية

-8ميلانيزيا(،لجزر)نسبةاطيلانيزية7-،أعسديةا

)نسبةالبولينيزية9-ميكرونيزيا(،لجزر)نسبةالميحرونيزية

.بولينيزيا(لجزر

مجموعاتمنالإفريقيالجنحه!أوالعرقويتكون

الصحراء،جنوبيإفريقيافيالمحليةالأعراقمنكبيرة

الهنودغالبيةويعيمق.إفريقيأصلم!السودوالأمريكيين

الجنوبية.أمريكاوفيالمتحدةالولاياتغربيفيالأمريكيين

الصينيين،الآمسيويالعرقمجموعةأعضحاءويشمل

آسيا.شرقيجنوبشعوبومعظم،وال!صريين،ني!تباواليا

الأبورصجين،اسمالأصليينالأسترالي!تعلىأيضاأيصلة!و

ويشملأستراليا.فيالمحليةالأعراقمجموعةي!صدونوه!ا

والشرقأوروبا،فيالبيضاءأحثسعوباالأوروبيأ!رتا

وأمريكا،الشماليةأمريكاو،ونيوزيلندا،وأستراليا،الأوسط

ويعيشالصحراء.شمالوإفريقياإفريقيا،وجنوب،الجنوبية

،وباكستانأ!ند،افيالهنديالعرقشعوبمعظما

والبولينيزيونوالميكرونزيونالميلانيزيونولعيش.وبنغلادش

المحيطأرجاءفيالمتناثرةالجزرمنمختلفةمجموعاتفي

.الهادئ

الرئيسيةالأعراقخصمائصلأهموصفاالقارئويجد

المقالةهذهوتبينالبشريةالأجناسعنوانتحتمقالةفي
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،الميلاديالأولاالعامقبلسطءالعالمسكانزاد.العالمفيالسكانيالنمو

الممومعدلامشمروإدا.الميلاديعمترالحادياغرداحلولتفهاعع!ثموس

عاما.45كلالعالمس!سانعددسسيصاعرودلكفإن،الحاليالسكاى

نسمة،بلايين6منأكثرالعالمس!!الىسيصبحم0002عاموبحلول

لرلئااملايئر7

63"م"لأ."،

"5"اة،"!ءلأ3

1381،".ء"""

.ء"*\.""2،ء3!"12

""ء!8ء،)*،؟

صصرلأ

ئ.م،.،،ئ.مء*"1

سلمجالاتع!اعتمادالوكوورلدا!المىاالكتابموسوعةتقديراتالممكمدر:

.المتحدةالأم

بقاعمختلففيوانتشارهاوتغيرهاالأعراقتطوركيفية

العالم.

لغة3و...منيقربماالعالمفىيوجد.اللغات

واسعنطاقعلىتستخدمالتياللغاتأنإلامعروفة

مااللغاتهذهمنلغةبكلويتحدث.لغة12لاتتعدى

باللغةالناسمعظمويتحدث.نسمةمليون001علىيزيد

الترتيبفيويليها،أخرىلغةأيةمنأكثرالإنجليزية

فالبنغالية،،فالهندية،فالعربية،فالأسبانية،الصينية

يويةلملافا،نيةلألمافا،نيةباليافا،لبرتغاليةفا،لروسيةفا

الفرنسية.ثم،الإندونيسية

بعدهاوماالميلاديعشرالسادسالقرنبدايةوفي

فيمستعمراتوفرنساوالبرتغالوأممبانياإنجلتراكونت

الأممنكثيريتحدثالسببولهذا،العالمبقاعشتى

والبرتغاليةوالأسعبانيةبالإنجليزيةالدولهذهخارج

دولفيالأساسيةاللغةالإنجليزيةوأصبحت.والفرنسية

أيضاأنهاكماونيوزيلندا،وأسترالياالمتحدةالولاياتمثل

إفريقيا.وجنوبكندأفيالرئيسيةاللغاتإحدى

دولمعظمفيالرئيسيةاللغةالأسبانيةاللغةوأصبحت

الرئيسيةاللغةالبرتغاليةاللغةأصبحتكما،اللاتينيةأمريكا

وأنجولا.وموزمبيقالبرازيلفي

فىمهمةلغةالإنجليزيةمثلالفرنسيةاللغةوتعتبر

يتحدثونكويبكمقاطعةفيالناسفغالبيةكندا.

فيالشائعةالتخاطبلغةالفرنسيةأنكما،الفرنسية

المغربوفي،الغربيةإفريقيادولوبعضوتشادالجزائر

العالم،لغاتتطورعنالمعلوماتمنللمزيد.وفيتنام

دولةبكلالخاصةالمقالاتأيضا:وانظر.اللغةانظر:

فيها.انتشارااللغاتأكثرلمعرفة

الدياناتمنآلافاالعالمشعوبتعتنق.الديانات

ئعدونأتباعلهافقطمنهاثمانيةأنإلأ،والمعتقدات

الإسلام:مثلسماويهوماالأديانهذهومن.بالملايين

البوذية:مثلوضعيهوماومنها،واليهوديةوالنصرانية

وثنيونيوجدكماآلحميا،شرقيجنوبأديانمنوغيرها

أكثربالإسلاميدين.الطبيعةقوىيعبدون()أرواحيون

ونصفبليونوبالنصرانية.مسلمالبليونورلغبليونمن

اليهودية،:فهىالأخرىالمستالدياناتأما.البليون

والشنتوية،،والهندوسية،والكنفوشمية،يةوالبوذ

لطاوية.وا

فىديانةوأصئأهم،العربيةالجزيرةفيالإسلامبدأ

شمالفيالرئيسيةالديانةأنهكما.المنطقةدولكل

ولقد.وبنغلادش،وباكستانوإندونيسيا،،وماليزياإفريقيا،

النصارىمعظمالانويعيع!،فلسطينفىالنصرانيةبدأت

معظمونجد.والجنوبيةالشماليةوالأمريكتينأوروبافي

نأكما،الديانةهذهبدأتحيثالهندفىالهندوسيةأتباع

الرئيعسيةالديانةأصبحتالهندفىنمتالتيالبوذية

أتباعولهاآسيا.شرقيجنوباقطاروأغلبلسريلانكا

والديانة.الجنوبيةوكورياأليابانمثلالدولبعضفيأيضا

الشنتوية.هيلليابانالرئيسية

حكومةوتعمل.والطاويةبالكنفوشيةالصينيونويدين

وغيرهماالديانتينهاتيننشاطإحباطعلىالشيوعيةالصين

تايوانفيالصينيونزالوما،الأخرىالدياناتمن

أيضابدأتفقداليهوديةأما.والطاويةالكنفوشيةيمارسون

الولاياتفييعيشونال!ناليهودغالبيةأنإيلأ،فلسطينفي

بالاتحاديعرفكانماودولالمحتلةوفلسطينالمتحدة

.الثلاثالبلطيقودولوأوكرانيا،روسيا،-السوفييتي

وأمشرالياوآسياإفريقيافيالعرقيةالمجموعاتوتمارس

آلافاالهادئالمحيطوجزلىالجنوبيةوأمريكاالشماليةوأمريكا

الدين.ان!:.والمحليةالتقليديةالدياناتمن

مرعلىكبيراتقدماالبشريةتقدمتلقد.المشكلات

وساعدت،الأساسيةاحتياجاتهاتوفيرسبيلفيالسنين

المأوىوإعدادوالملبسالغذاءإنتاجفيالحديثةالوسائل
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العالمأجراءسالعديد!يمتبعةمارالتالتقليديةالزراعيةالممارسات

تقومالىاصسمغالاليا!رأتانوهاتاد.الحدقةالآلاتإلىتفتقرالتي

الماضي.فيالأسلا!صشعل!صمااحسودانىاالمولبدرصر

التعليمأصبحكما.كريمةعيشةليعيشواالناسمنلكثير

أحلاجاوسائ!!أعلماءاواكتشف،كثيرينلأناسميسرا

.الأمراضمنللكثير

ثلمشايواجهونمازالواأ3،العاسكانمعظهمإن

حاجةفىالناميةالدولس!سانمنالملايينزالوما،صعبة

الطبيةوالرعاية،والمأوىوالملبسالكافىالغذاءإلىماسة

وبخاصةالمتقدمةالدولسكانمنكثيرومازال.والتعليمية

كما.والعنصريةوالبطالةالفقريعانونالكبيرةالمدنفي

الدولمنكثيرتواجهإذ،جديدةمشكلاتأيضابرزت

ألعسبابومن.البيئةتلوثفيتتمثلمتصاعدةمشكلة

والموادالهواءفيوالأبخرةالغازاتوجودالبيئةتلوث

كتلإلىبالإضافة،المياهفيالموادمنوعيرهاالكيميائية

تكونكلهاوهذه،الحشريةوالمبيداتوالأسمدةالقمامة

فييلوحماذلكإلىأضف.التلوثمنعديدةأش!صالا

جديراالأمرهذاأصبحوقدنوويةحربقياممنالأفق

العالمي.بالاهتمام

)الفراغالروحيةالمشكلةدأنالاعترافيجبأنهعلى

المجتمعاتتواجهالتيالمشكلاتأعقدتزالماالروحى(

معقولآقدراتحققأناستطاعتأنهامنالرغمعلى،الغنية

المادية.الكفايةمن

العالمسطح

منيقربماالأرضيللعالمالسطحيةتبلإلمساحة

منيقربماوحدهاالمياهوتغطى2،كم000.004.905

.الأرضسطعمن71%نحوأي2،كم000.002.935

يقربماأي92%منيقربمااليابسةمساحةتبلغبينما

2.اكمء.00020.2من

سطحهمظاهرمعينلإقليمأطيعيةاالحغرافياوتتضمن

وحياة،المعدنيةوالمواد،التربةأيضاتتضمنكما،ومناخه

.الأخرىالطيعيةالمواردمنغيرهاروالحيوانالنبات

تحديدفيتساعدمالإقليمالطبيعيةالجغرافيةفإنوهكذا،

.هناكالسكانومعيشةالإقليماذلكاقتصاديات

سطحمظاهرمنمهمينمظهرينالجزءهداويصف

(.)الأرضاليابسة2-الماءأ-:هماوالأرضيأص!اأعاا

المسطيحمعظموالأنهارأجحيراتواالمحيطاتتتط!الماء.

اهسمطحاتهذهوتتكون،أعالماسطعيغطيأرزياألائىا

.والهندي،والأطلسي،الهادئهيمحيطاتثلاثةمنالمائية

181منيقربمالغطيإذ.الهادئالمحيطهووأكبرها

المحيطويبلغ.سطئالعالمثلثمنيقربماأي2،كممليون

المحيطأما.الهادئالمحيطحجمنصفقرابةالأطلسي

هذهوتجتمع.الأطلسيالمحيطمنبقليلأقلفهو،الهندي

المحيطأيضايلتقيكماأنشاركتيكا،حولالثلاثةالمحيطات

الشمالي،القطبمنبالقربالهادئوالمحيطالأطلسي

الشمالي.المتجمدالمحيصأيت!صنومنهما

جسموهو،قزوينبحرهوصخامةأجحيراتاوأ!جر

جبالشمرقىوأوروباآسيابينيقع،المالحةاطياهصتممتد

2.كم371لأ...منيقربماأجحراهذاودغطيالقوقاز،

أمريكافيالعظمىالبحيراتهيالعذبةالبحيراتوأكبر

،إيري:بحيراتخمسمنتتكونوهي،الشمالية

وسوبيريور.ونتاريو،وأ،وميتشيجان،وهورون

تمثلأنويمكنببعفمهامتصلةالبحيراتهذهوكل

2.كم078442.نحومساحتهواحدامائيامسطحا

إفريقيا،فىالنيلنهرهوالعالمفيطولآالأنهاروأكثر

حيثمنويليه.كم)6716مدىعلىينسابوهو

يبلطولهإذ،الجنوبيةأمريكافيالأمازوننهرالطول

نهرهوالمتحدةالولاياتفيالأنهاروأطول.كم43761

كم.090.4مدىعلىينسابهوو،الميسوري

الحياةقيدعلىلتبقىالماءإلىالحيةالكائناتكلوتحتاج

الناسويحصل3..الأنمياءةاحي!شيءكلالماءمنوجعلنا)

وكذلكالعذبةوالبحيراتالأنهارمنالشربمياهعلى

وط!للتنظيفمنازلنافيأيضاالماءإلىونحتاجالآبار.

ويستمدالماء.إلىمنتجاتناأغلبصناعةتحتاجكما،الطعام
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والبحيراتالأنهارمنالجافةالمناطقفيمياههمالفلاحون

والبحيراتالمحيطاتوتمدنا.مزروعاتهملريوالابار،

الأغذية.منوغيرهابالأسماكوالأنهار

توليدفىوالخزاناتوالشلالاتالأنهارتستغلو

والصويدوالنرويجالبرازيلمثلأقطارففىالكهرباء.

يكفىماالكهرومائيةالقوةإنتاجمحطاتتزودوسويسرا

الكهرباء.منوالمنازلالمصانعحاجة

ونجد،والمواصلاتالنقلفىأيضاالعالممياهتستخدم

ألمحيطاتعبابتمخرالبضائعسفنمنألالافيوميا

المياهعلىتسافرأوالبحارشواطئبمحاذاةوتبحروالبحار،

الداخلية.

ورخائهاتقدمهاعلىالساحلعلىمادولةموقعويؤثر

واليابانالمتحدةوالمملكةالمتحدةوللولاياتقوئا.تأثيرا

خطوطالصدارةتحتلالتيالتجاريةالدولمنوغيرها

علىالرئيسيةالعالممدنمنالكثيروتقع.طويلةساحلية

المهمة.المائيةالمواصلاتخطوط

سبعمنللعالمالأرضيةالمساحةتتكون.اليابسة

مساحة،القاراتأكبرآممياوتعتبرالجزر،وآلافقارأت

الجنوبية،فأمريكا،الشماليةأمريكاثمإفريقيا،وتليها

أحياناالجغرافيونويشير.وأسترالياوأوروبا،فأنتاركتيكا،

أوراسيا.تسمىواحدةقارةأنهماعلىواسياأوروباإلى

والهضابالجبالمنالعالمفيالأرضسطحويتكون

الناسمنقليلعددويعيمق،والسهولوالوديانوالتلال

وغالبية.العاليةالهضابعلىأوالجبليةالمناطقفينسبيا

تصلحلاجافةأووعرةأوالبرودةشديدةالمناطقهذه

الأنشطةمنوغيرهاالمحاصيللزراعةأوالمجشريةللحياة

إلا.بسهولةالأمطاروتجرفهافقيرةالتربةأنكما.البشرية

المرتفعةالمعشوشبةوالهضابالجبليةالأوديةبعضأن

المواشي.منوغيرهاوالأغنامالأبقارلرعيتصلح

الصهولفيالأرضيالعالمسكانمعظمويعيعق

خصبةتربةالتلالومناطقالسهولولمعظم.التلالومناطق

للزرأعةصالحةمناطقوهيالماء،منكبيرةومسطحات

تصلحلاالتيالمساحاتوأكثر.والتجارةوالصناعة

.وفيرةمعدنيةمواردفيها،الجبليةالمناطقوبخاصة،للزراعة

فيوبخاصةالصحراويةالمساحاتبعضأنإلىبالإضافة

النفط.منضخممخزونبهاالأوسطالشردتى

،الاقتصاديتقدمهعلىمالإقليمالطيعيةالمواردوتؤثر

بهتنموسهلوهوالبامبا،أننجدالمثالسبيلفعلى

الغنيةالمراعيمنيعتبر،الأرجنتينيمئرسطالحشائش

القمح،لزراعةتصلحغنيةوتربته،الماشيةلتربيةالملائمة

صادراتأهممنوالقمحالحيوانيةاللحومأننجدولذا

الملائمةالجيدةالارضالمتحدةالمملكةوينقص.الأرجنتين

لا،حترءكالا33ء-!لأ؟*ى،ر7ج-73ىير!3لألأء،7د*ءرلأ*/ءلأر!؟!7ا3ئن3ء؟ص--،3ء*حكاص3خس-د-ع،3لأ7جيرصخءع؟دخلأ

لأ773؟في،رلمرر؟ل!-4ءئم?-ءكاكاكاء3

كاكأ3؟بررر!!؟قبر!بر!!؟،!+!؟ء،*؟3لأد،كا%ءءلا!-37عبرع3د7كا?؟لىء33-جصكاسجيرلألأح-بر،خءع!!

سكاكا!-!.؟-!/قى!!لاىء/3،زو؟!كأع"،/!ش!؟لم!دعجلهثه!ءكا--؟عء،!ج

سلآير!ء*-!خحكلور*!-ء*+!ءكاىزر!،عكاعصع---3لا!3!ع7س3

يزيدالحديتةالآلاتباستحدامفمنتجةأرإلىالجرداءالأرضتحويل

الفلاحينللريالمشروعهذامكنوقدالغداء.سالعالميالإشاجمن

فيممبعمنالمياهتنتشروبهالصحراء،فيالمحاصيلإنتاجبنليبيا. لي

دائرية.بقاععلىالارضحوف

ولكن،السكانحاجةلسديكفيلابهاماإنإذ،للزراعة

الخاموالحديدالحجريالفحممنكبيرةترسباتمنبهاما

الأخرىالدولأما.صناعيةقوةتصحبحأنعلىساعدهاقد

متنوعةمواردفلهاوروسيا،وكنداالمتحدةالولاياتمثل

اقتصادية.قوةتصبحأنعلىساعدهامما،وفيرة

للعالمالطبيعيةالمواردالإنساناستغللقد.البيئةتلوث

المواردهذهتستغلولمرخاء،فىليعيشعديدةقرونلمدة

تهددجمةمشكلاتذلكعننتجوقد،بحكمةدائما

البيئة.

بوساطةالتلوثالمياهإمداداتمنالكثيراعترىفقد

منوغيرهاالصناعيةالكيميائيةوالموادالصحيالصرف

الوقوداحتراقنتيجةأيضاالهواءتلوثكما،النفايات

.المدنمنكثيرفىوالأفرانوالمصانعالمحركاتبوساطة

منشاسعةمساحاتالغاباتمناطقمنوجردت

.الحيوانحياةوتهديدالتربةتاكلعنهنتجمماالأشجار،
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اشراعةفيالخاطئةالممارساتبعضأيضاالتربةلوثكما

الخصهسباترالأسمدةاستخدامفيالإفراطذلكفيبما

منكثيريزرعكما.الحشريةوالمبيداتالكيميائية

منيقللمما،أخرىبعدسنةنفسهالمحصولالفلاحين

التربة.خصوبة

القرنمنتصفمنذالناسبينالبيئىالوعىازدادلقد

بيئتهم،حمايةإلىبحاجتهماوأحسوا،الميلاديالشرين

استخداملضبطالقوانينوالقوميةالمحليةالحكوماتومشت

لإعادةسنواتعدةإلىنحتاجونحن.الطيعيةالموارد

التربةمنطبقةاستبدالأو،غابةنموأو،مائيمصدرتجديد

ا!وارد،صيانةممارسةأخاسايعتادانويجب.الغنية

لحةطأرزياأض!اذأنلإصلاحباستمرار،عليهاوالمحافظة

المستقبل.مشكلاتولتفاديبها،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

داتوا!قالاتالأرض:الف!إ،الأرصياالعالهاطبيعةصالمعلوماتمنلمزيد

اطر:،وتطورهالشرياضاريحاعرالمعلوماتمنولمزيد!اشها.لىالصلة

فياصلةاداتالمقالاتأيضاانطر.التاريخقبلمالثعوب؟تاريخ،العالم

المقالتير.هات!!نهاية

التالية:المقالاتأيصاانظر

القارات

شاركتيكاإالحموسةأمريكاأستراليا

سارأأجةأحشمااأمري!صاأسيا

إفريقيا

المستقلةوا!دولامقالاتانظر

المقالة:هدهفيالعالمبدول

تيميةاللاأمري!!ا

الوسطىمريكاأ

البلقالى

أ!ادئاالمحيطحزر

لوللىا

الحاصالحرءديوردتالتيالمستقلةعير

المناطق

آممياترقحمو!

الأقصىاحترقا

الأوسطاالشرق

احتحماليةااغطحيةاأسطقةا

لبحيرةا

لىاجركاا

لحبلا

الحريرة

لحغرافياا

كيةلالتشراا

لاقتصادا

ةلتحارا

الدوليةالتحارة

الحكومة

فيالجغراا

ا!سهلا

الشلال

لصحراءا

لطقسا

والاقتصادالسياسة

لميةلعااالح!صمة

بمقراطيةا!دا

ليةسماشأا

الحسمياتالمتعددةكةاك

الشيوعية

المحيط

المطر

الماخ

اسصا

الهضبة

أغقرا

لورالقا

العيشةمحستوى

الإححافيالوطيالمالح

والبرامجوالاتفاقياتالمنظمات

صلةذاتمقالاتفيالمدرجةاسدوأجةا:الممظماتالملتحدةالأمالص!!

أيصا:الص!ا،.المقانهايةلمي

الاستراتيحيةالأسلحةمنالحدمطدتاتالأ:ر:ىاالحرهاخحارةاانخاد

والمقاييسللأوزانالدولىالم!ضبالحويللهآاررولىاالاتحاد

الأمريكيةالدولممطمةاخحاريةاالمت!س!ةامحامةاالاتفاقية

للحفطالمصدرةاسدولاممظمةأنرس

الإفريقيةالوحدةمحفمةالآسيويالتسميةلنك

الأوروبيأضقدياالسظاماعريةااسدولاجامعة

الدوليةالطاقةوكالةالأطلسىاشمالحلرو

لأوروبيةاالفصاءا،وكاكوأسموحطة

ا،لأزر:ىالمحليم

صلةذاتأضىمقالات

لعلماأحيت!صاسلحيواتا،تصاا،1

العداءالحرا!أصحتريخةاالأحاسا

والآدابالفنولىالحصارةالاحتراع

الدولىالقانودا!ديراالأوليمميةالألعا!

أطعةالريانسانلإا

ىوالمأعةررااعدا،دلإساا

قةالطامخزوداصماعةااضاميةاأجلدادا

الغذاءمحروناطكبيعيةاالمواردصيالهأضعليم:االترسة

الملاسالطصاضصميعا
الطبيعيةالموارداتالتاالعال!اخقميةا

والمواصلاتالسقللىأ!س!طاعدداثأضلوتا

الدوليةاعلاقاتااحماشها

الموضوعصرعا

العالمدول-ا

الدولتصسيصكيمية-أ

الح!3أنظمة-ب

العالمسكان-2

السحانعدد

الأحماسا!

اللعات-ح

العالمسطح-3

الماء-أ

اجيئةاتلوت

الاقتصاديةالأنظمة-ح

الدوأطلينالتعاور-د

لاتياالد

المش!*ت

اليابسة-ب

أ-

-3

ه

7

-8

-01

سكاسه؟حياةطميعة،الإقليمحعرا!يةتحذدكيص

التابعة؟عنالمستقلةأ!دولةاتحتلروفيم

كيزة؟احتلا!اتالبشريةالأعراقابيننجدلمادا

العالم؟!يالمائيالمسطحمعطهمتكولىالتياضلاثةاالمحيطماتما

؟م!الاسعددأكبريتحدتهااقيأ!لعاتاما

؟اليومالعال!افىتمارسالتىالأرلعةاالرئيسيةالاقتصاديةالمظمما

؟المياهمصادرالاسيستغلكيرو

اشاريح؟اعبرالعالمحريطهةليأعسياميةاالتغيراتحدوتليالسب!ما

؟التلالومماطقالسهولالناسعالبيةيسكىلادا

العالم؟دولل!!التعاونتحقيق!يالدواجمةالمسظماتتساعدكي!
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-ع!ى؟!،كا!!ير؟

!!،كا-

7عبر؟7؟!!3!رزكالم!لا،ىش3

لم4"-لأ!3*!ص

!ى!!9لمس!كاصلأ
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قي؟بء!-سئنلآ!!الاج!لا،ءص؟كاعء؟ش

!سء!-7-ش؟-ى-كا!كاى-كالا،7اثهثرك!فيخم"ص!لأ

،-لى!-كا+-،ير!---رز-3-سىو؟كأ!تر؟-ل!ء--ءحئنكأ-!--ءبر!!يرا؟وصعغ!

كاح!و"ء377لأ-كا-ءيئ7---ع!ورى+2كا،ين؟يرء؟!ش؟يم!!-روبز!!3،*كاد!صء!كؤشءو

لفضاءاعصرلوسطىالعصورايمةلقدامصر

صوألاولىالحضاراتمندالبشريالتطورتتبعتحاولقصةوهي.الكتابةاختراعتمعشدماعام055،حواليقبلبدأتدراميةقصةالعالمتاريخ

الفضاء.عصر

العالمتاريخ

التطورلتتبعمحاولةالعالمتاريخظريم.العاد،

حواليمنذاليابسةهذهعلىعاشواالبشرأنرغم.البشري

تاريخأنإلاالعلماء،بعضيقولكماتقريباسنةمليونى

الاف)خمسة0055حواليمنذإلايبدألمالعالم

بدايتهامنذوالكتابة.الكتابةاخترأعمععام(وخمسمائة

كتبهمالمعرفةالوحيدةالوسيلةهى.مق0035عامنحو

يسميلذلك.وحضاراتهموحياتهمأنفسهمعنالبشر

قبلماعصورالكتابةعلىالسابقةالفترةالاثارعلماء

التاريخ.

ثم،.مق0009عامنحوبالزراعةايلإنسانمعرفةأدت

التى،الأولىالحضاراتبزوغإلىبعد،فيماالكتابةمعرفته

كلوكانتبعض،عنبمعزلبعضهاوتطورتظهرت

أهلها،وابتكاراتالطبيعيةمواردهاعلىتعتمدمنهاواحدة

الأفكاروتبادلتبعد،فيماببعضبعضهااتصلتولكنها

.والمهارات

فيهاقامتالعالمتاريخمنفترةجاءتثم

الحضاراتومن.بادتثمسادتعظيمةإمبراطوريات

:الحضارتانهذا،يومناإلىمستمرأثرلهاكانالتي

وأمريكاالغربيةأوروبافيالرومانية-اليونانيةالكلاسيكية

ظصتحيثالشرقفيالإسلاميةوالحضارةوأمشراليا،

.عديدونفلاسفةوبرز،مختلفةديانات

مضتسنةء..بنحولهالمؤرخ،الحديثالتاريخأما

العالمعلىالبالغوتأثيرهاالغربيةالحضارةبظهوراتسمفقد

)تكنولوجي(.تقنيوتقدمماديةإمكاناتمنلهاتيسربما
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ودينيةسياسيةآراءمنآثارهاتتركأنفاممتطاعت

تعرضتالتيالكثيرةالبلادفيواجتماعيةواقتصادية

الرغمعلىأنههوالمعاصرعالمنايميزماأهمولعللهيمنتها.

الحواجزمثل-سكانهبينتفرقظلتعدةحواجزمن

المواصلاتسبلفإن-والممسافةالزمنوحواجز،الثقافية

يؤثرونوجعلتهمابينهمقربتالحدسةوالاتصالات

ثقافاتجعلتكماأءا،أ!اافىحولهميجريبماويتأثرون

عالميةثقافةفىوتمصوتتمازجكأنهاتبدوالختلفةالعالم

ماهوأآأمحااتاريحأنيرونالكثيري!فإنثمومن،مشتركة

،تتقاربالحضاراتتلكجعلتالتىالطريقةقصةإلا

بعض.منبعضهاوتدنو

واستئناسأساليبها،وتطورالزراعةاكتشافأدىوقد

سرعان،قرىفىالتاريخقبلماإنساناستقرارإلىالحيوان

حضارية.حركةشهدتمدنافصاربعضهاتطورما

تقنيةتغييراتأحدثتقدالزراعةممارسةوكانت

ةرمتصوأأدواتاستعملواحيث،الناسحياةفىواجتماعية

حكماأنظمةظهورمنلابدنو!ط،الجماعىالعملوعرفوأ

الجماعى.النشاطهذامثلوتوجهتدير

القديمهالحضاريةالمراكز

جنوبفيأولأالتحضربدأ،.مق0035عامبحلول

وشرتوجنوبإفريقيامنأخرىمناطقفيثمآسيا،غربي

الأنهارضفافعلىالحضاراتتلككلقامتوقدآسيا،

ثمومنالخصبةوالأرضالماءتوفروحيثماأوديتهاوفي

وأدي-ا:الوديانهذهومنأراضيها.زراعةسهولة

كولق،-4.الشامبلاد3-،النيلوادي2-،الرافدين

الجزيرة7-.هيهوانجنهروادي6-السند،وادي5-

.أكسوم-8،لعربيةا

فقدوأوروباوإفريقيااسيافيالعالمأنحاءباقىأما

القديمة.حياتهاتعي!كانت

الرافدينوادييعد(.والفرات)دجلةالرافدينوادي

الذيوالطمىالماءلوفرةالعالمبقاعأخصبمنواحدا

قامتلذا.الجبليةالمناطقفىمنابعهامننصيةمياه،تأقط

مورستفقد.الإنسانيةالحضاراتأعرقمنواحدةفيه

جنوبيفيالقرىفيالاستقرارإلىأدتالتىالزراعة

أهلهامارسحيثسومر،باسمعرفتمنطقةفطالوادي

لريالمياهوقنواتالسدود،بناءفىوبرعواوالصيد،الزراعة

فيالأكبرإنجازهموكان،يتهاوحمااشراعيةأراضيهم

عامحواليفيالكتابةمنلنوعاختراعهمهوالعالمتاريخ

إلىتطورتثبمتصويريةكتالتهمبدأت..مق0035

لأن)الاسفينى(بالمسمارييعرفتصويريغيرش!ط

ترجمةوالأخيرة(،)الأسافيناطساميرتشبهاشموزمكونات

كيونيفورموهوالكلاسيكيونإياهأعطاهاالذيأ!لاسم

جاءومناسمومريونكتبهماومعظم(.المسمارية)الكتابة

طينية)رقم(ألواحع!ىكانالرافدينواديفيبعدهم

وجدتالتىالألواحأشارتوقدطبعا.الرموزعليهاتطبع

الثقافة.منعالمستوىإلى

!*

ظيملأ!لم

تطرححيتالوادي!يالرراعةاردهرتوقد..مق0031عاملحواليلواديليتن!ولدأتالتاريخيةالعصورفيالقديمةاللصريةالحضارة

قبلعشرالحامسالقردفيالقبورأحدعلىرسمقدكادهالتاهدهالديالزراعيالحقلوممظر.أحرىلعد!سةحصبةتربةاليلفيضا!ات

الميلاد.
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الرئيسيةالتطورات

جلجامشملحمةكتت

أقدموهماالخلقوملحمة

الأدبعال!الىالشعريةالملاحم

حواليفيالرافدي!،أرص!ي

..مق0052عام

اهسمماريالخطالسومريوناحترع

..مق0003عامحوالط!ى

ا

فيالهولأسوتمتالالأهرامسيت

عامحوالى!ىممصرالحيرة

..مق052.س

حوالي!يالحديداستعمال!دأ

.م.ق0014عام

أحدوهوحمؤراي!انونكتب

..مق18القررفيالدساتيرأقدم

11

كاق!،بخأ.،1!!إالثزير"طؤ؟"/ك!ءمواد!!وأ!!يحف!ارة

،لإمأقألم!،،خ/ص2.كاكأأثسئر"أاو(دآخفداؤ،،

01،3،الئ!،)ايوأ!ارةءخ،/كا"عكاكارل!كاخ

يم،عئ!.!"*ص*"3ء"؟!لؤىأ!اجمل!ءكيوأدصف!ر؟"/كا،،

.م.ق00552م.ق0013

كأءم،ء/ى*لم!!9

لياليهوديةلشأت

..مق71القرد

الأولىالحفماراتقيام

آمميافيأنهارأرلعةبأودية

عامبينالفترةفيوإفريقيا

الثامنوالقرن.مق035"

ساعدتلقد..مقعشر

الأوديةأراضىحصوبة

ساعدكما،الزراعةعلى

إلىوتطورهاالقرىظهور

.الحضاراتقيامعلىمدن

الهادكأطاثحيط

الث!صألي

3كي-ء-كا!ؤاوادي

و؟رى"7ى!"

ثقتميماك!"

رز!!ي

المهنت!بالمحبط

القصورلبناءألمحروقالطوبالسومريوناستعملوقد

كماالخاصةدياناتهملهموكانت،الكبيرةوالمعابدالفخمة

ستينيةوحداتفىالعدوهو.الحسابنظامعرفواأنهم

السومريالعهدفيالبلادكانت(.وحدةتمثل06)كل

أشهرمنوكانبينها.فيماوتتصارع،متحدةغيرمدنا،

واديوكان.ولاغشوأما،وأريدو،ونفر،أور،المدنهذه

شرقاجيرانهمنمتكررةوهجراتلغزواتعرضةالرافدين

أهموكانت.ساميينوغيرساميينوشمالأ،وغربا

الذينوهمالشامبلادمنالساميينهجراتهيالهجرات

كما..مق0003نحومنذبالأكاديينبعدفيماعرفوا

آشورظهورأثمرتلاحقةفترةفيساميةهجرةحدثت

حمورابي.ملوكهاأشهرمنكانالتي،وبابل

قبل0031عاممنذفيهالحضارةبدأت.النيلوادي

وهوشمالي،إقليمينإلىمنقسمةالبلادوكانتالميلاد،

وتم.القبلىالوجهوهووجنوي،البحريالوجه

منملكيدعلى.مق0031عامنحوفيتوحيدهما

متحدةمصروظلت)مينا(.نعرمراسمهالقبلىالوجه

ضعففتراتعدافيما،القديمتاريخهاطوالسياسيا

بلغتأسروحكمتهابعدها.أخرىمرةتتوحدكانت

التصويريةالكتابةالمصريونوعرف.أسرةوثلاثينإحدى

التصويريغيرالخطمننوععنهاوتفرع،الهيروغليفية

الديموطيقي.إلىأدىالذيالهيراطيقىاسمهاليوميةللحياة

معا،يستخدمانالتصويريوكيرالتصويريالخطانوكان

عليهللكتابةالبرديورقاخترعمنأولوهم.لغرضهكل
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منمعابدهمفبنواجدا،متدين!توكانوا.البوصمنبقلم

وغيرالمحروقالطوبأوالطينمنومساكنهم،الحجارة

لذا،الموتبعدبحياةبالإيماندياناتهموتميزت.المحروق

وتزويدهاالقبورببخاء،الاحرةالحياةعلىحرصهمكان

حياتهفييحتاجهقدالميتأنلاعتقادهموأثاثبأمتعة

فيأجسادهمتفنىألافيأملاموتاهمحنطهواولذا،الاخرة

وألهم،مدافنلتكونأ،هرامات1بنواكما.الاخرةالحياة

ظلتوقدوسادتهما.ومدصاتهمملوكهممدافنلتعلو

أصسبع.اأ+أعااعجائبمنوهندسيةمعجزةالأهرامات

أ!دسةوأالصبشاالآدابفعرفوا،راقيةحضارتهماوكانت

ح!صمهماامتدر.الدقيقةالراقيةوالصناعاتوالفنوالحساب

عشرالخاص!أعمرنافيح!صموافقد،الني!!واديماوراءإلى

أصسودانامنوأجزاء،الكبرىسوريامنطقةالميلادقبل

حركةفيمهمادوراالحضارةهذهأدتكما،الشمالي

آ!ميامنالا!شراتيجيموقعهابسببوذلكأحالميةاالتجارة

وإفريقيا.

قبلعشروالثانىعشرالثالثالقرنينبينالفترةفي

بسببالقدماء،المصرلينحضارةيعتريالتدهورلدأالميلاد

وهمأجحر،ابشعوبعرفواممنلهاتعرضتالتيالغزوات

براأتحديمأأ-االعاوغزتأوروباوسطمنجاءتشععوب

تدمورتث!صدهامرتم!صتأضيامصرومنهوبحرا

الأجسبى.االح!صهاتحطمصروقعترالأحوال

مجالآالشامبلادكانت.وفلسطينالشامبلاد

التارلقبلماعصورخلالمتميزةحضاريةلمساهمات

العالممنغيرهافلسطين!مبقتفقد.التاريحيةوالعصمور

المصعاحبالحيوانوالحمتئناس،الزراعةاكتشاففىالقديم

أريحافيالمستقرةالسكانيةالمستوطناتونشوءلها،

تلكوتطورتالميلاد.قبلالتالعيعالألف!منذوغيرها،

بعد،فيمامدنإلىبعضهاتطورقرى،إلىالمستوطنات

الثافطال!لفوفط.دول-مدنفيمتمثلةصغيرةوممالك

تجربةمضيفةلمموريا،فيإيبلاكلكةسادتالميلادقبل

فيهايحكم،انتخابيةبمكصية،آنذاكالحكمنظمفيمهمة

لسبعتجديدهايمكن،سنواتلسبعالمنتخبالملك

ملوكمنمكونالممتشاريمجلسويعاونه،أخرى

هذهل!شالجدد.الملوكمنهمينتخبوآخرينصعابق!ت

ووراثية.دائمةإلىتحولتمالحمرعانالانتخابيةالملكية

منالاستفادةفيالفضلالشاموبلادلفلسطينويعود

والخروجالنيلوواديالرافدينواديفىالكتابةتجارب

الفينيقيةالكتابةهيأولاهمامطلقتينأبجديتينبكتابتين

السامية،والحاليةالقديمةالأبجدياتمنهاجاءتالتي

وغيرالمسند(،العربية،النبطية،الموابية،العبرية،)الارامية

الأفرنجيةوالأبجدياتواللاتينية)اليونانيةالسامية

رأسمنالأوجريتيةالكتابةهىوالثانيةمنهما(.المنحدرة

نزلماعداهذا.مسماريةبرموزالمكتوبةلمموريافىشمرا

أليهوديةهىسماويةرسالاتمنفلسطينفي

ملتقىعامةبصفةوفلسطينالشامبلادوتعد.والنصرانية

القديم.العالمفيالمهمةللحضارات

)السودانكوشفيمصر،منالجنوبإلىكولتق.

انظر:.مبكرةعصورمنذحضاراتقامت(،القديم

بنحولكوشحضريسياسىكيانأوأ!يؤرخ.كولت!

فيمساهماتلهوبرزتبعد،فيماتبلور.،.مق0025

أوديةفىعدةحضريةمراكزفقامت.الإنسانيةالحضارة

والريالزراعةعوامللهاتوفرتوسهوأ!ا،كولقأنهار

ملكيةفىماوقتفىالمراكزهذهفاجتمعت،والرعى

طويلة،لقرونالممتمرتبها،خاصمميزطالغذات

كولقوعرفت.كوشحضارةسماتأوضحمنوكانت

دينيانظاماعرفتكما،أهميةفيهللأماجتماعيانظاما

فيه،مصريةوأخرىمحليةبمعبوداتوجنائزيا،تعبديا

مكتوبةلغةمنلكولقلابدوكان.آخرةبحياةاعتقاد

والاقتصادية.والاجتماعيةوالدينيةالسياسيةلشؤونها

المصريةاللغةتاريخهمبدايةفيأحصشيونااصمتخدم

الكوشيةلغتهمكتبواأنإلىالمعقدمهونضاأالمصريبخطهها

الميلاد،قبلالثانيالقرنأولفيالمرويةباللغةالمعروفة

علىغلبوإن.الأصلمصريةبرموزأبجدي!!بخط!ت

تأثيراتمنتخللمفإنهاالمحلىالطابعكولقحضارة

هيلينستيةوأخرى،وعريقةواضحة،كثيرةمصرية

مساهحتهاجانبوإلىمصر.منجاءتورومانية

مصربينحضاريةبوساطةقامتكوشفإنالحضارية

إفريقياوسطفىكولقوراءوماجهةمنإفريقياوشرق

بينالجغرافيةوسطيتهابفضل،أخرىجهةمنوغربها

منأيضاتجاريةوسطجةفىانعكعستالتى،الأماكنهذه

.الميلاديالثا!ظالقرنإليالميلادقبلالأولالقرنأواخر

مملكةبرزتالميلاديالاولالقرننحو.أكسوم

أكسوممدينةمتخذةإفريقيا،شرقيفيالحبشةفىحسومأ

السياسيمجدهاذروةأكسوممملكةبلغتلها.عاصمة

مملكةجذورأنبما.الرائالميلاديالقرنفىوالحضماري

فإن،الجنوبيةالعربيةحبشتقبيلةترحإلىأكسوم

لغتهافىحضارتهافيوأضحةالجنوبيةالعربيةالسمات

المسندمنمباشمرةالمأخوذوخطها)الجعزية(السامية

المعبوداتعليهاتغلبالتيوديانتها،الجنولي()العربي

منتنطلقالتىوالمدنيةالدينيةوعمارتهاالجخوبيةالعربية

ليسالعربيالجانبلكن.الجنوبيالعربيالمعبدعمارة

عنالنابخالجانبهناكإذ،أكسومحضارةفىالبارزوحده

خليطأكسومفيبرزلذلك.البطلميةبمصرصلاتها
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النقوشتحمله،وهيلينستيجنوبيوعربىمحلىحضاري

الخاصةواليونانيةوالجعزيةالسبئيةهيثلاثبلغاتالمكتوبة

بالبنوةالملوكأولئكينتسبوفيها،أكسومملوكببعض

أكسومملكتنصرولما.اللغاتتلكحضاراتلمعبودات

الأكسوميةالحضارةفىدخلالميلاديالرابعالقرنفي

وبيزنكل.قبطيجديد،عنصر

علىالسندواديحضارةعنمعلوماتناالسند.وادي

لمالمؤرخينأنذلكالاثارية،مخلفاتهممنمستقاةقلتها

القديمةالكتاباتمنالقليلترجمةإلاألانحتىيستطيعوا

زراعيانظامالهمأنعنهموالمعروف.الحضارةتلكلأهل

السدودببناءوعرفوا،السكانمنهائللعددالطعاموفرمتينا

فىوبرعوا،الطوبمنمبانيهمولثميدوا.الريقنواتوشق

المعدنية.والأواني،المزخرفةوالمجوهراتالأوانيصناعات

جنوبومعآ!ميا،أواسطبلدانبعضمعتجارةلهموكانت

الحضارةهذهفييدبالضعفبدأ.فارسوبلادالهند

..مأق007عامحواليواختفت،معروفةغيرلأسباب

هذاأهلحضارةعنالمعلومات.هيهوابخوادي

علىخلفوهاالتىالكتاباتمنمأخوذةالصينيالوادي

هذهأقدموترجع.السلاحفوأصداف،الحيواناتعظام

عشرالثامنالقرنفىسادتالتي،شانجأسرةإلىالكتابات

الرموزبعضتشبهكتاباتهمرموزبعضوكانخاالميلاد.قبل

بنواأنهمإلىمخلفاتهموتشيرأشكالها.فيالحاليةالصينية

المرمر،ونحتوا،الجميلةالبرونزيةالقواريرواستعملوا،المدن

وأنهم،عدةآلهةلهمكانتوأنهالحرير،ونسجواوالعقيق

طبقةتعاونهملكياحكمهمكان.أسلافهمأرواحعبدوا

تعلوهحيوانعليهمنحوتالسندواديحضارةسحجريختم

دارو،-موهحجوفيعليهوعتر،سنة0.4".نحوعمرهالختم.كتابة

حاليا.باكستادني

القرنفيسادتالتىشاجأسرةعصرمن،قديمصينيبرونزيإناء

الميلاد.قملعشرالثامن

الدينيةالأمورتصريففيتساعده،وراثيةأرستقراطية

بالأسلحةمجهزةجيوشلهمكانتكماوالسياممية،

تجرهاالتيالعرباتواستعملواالبرونز،منالمصنوعة

وامشمرهيهوانجواديفيغيرهموحكموا،الخيول

.عامستمائةلمدةحكمهم

المساهمةعنالعربيةالجزيرةتتوقفلم.العربيةالجزيرة

طابعذاتمساهمةأسهمتفقد.الإنسانيةالحضارةفى

القديمةالحضاراتمنتأثيراتمنتخللمواضحمحلي

تلكومواطنالعربيةالجزيرةبينكانلما،المجاورة

فيالعربيةالجزيرةوسطيةيسرتهاتصالمنالحضارات

دلمونآثارفيبوضوحذلكانعكسوقد.القديمالعالم

المقابلالسعوديةالعربيةالمملكةوشاطئوفيلكا)البحرين

وشمالها.العربيةالجزيرةوجنوب)عمان(وماغان(للخليج

السياسيةوالجوانبالعمارةوضحثيفقدالمحليالطابعأما

العربيةالجزيرةعرفتفقد.والكتابةوالاقتصاديةوالدينية

فىبعضهااجتمع،مميزةمحليةمعماريةبمخططاتمدنا

دياناتعرفتكما،شوريةمجالستسندهاملكيةأنظمة

الخاصةالمعابدلهابنيتالتيالمعبوداتفيهاتعددتوثنية

الجنوبفيكما،المحليةالبيئةمنمعماريةبطرزبها

شهدتكما.الشمالفيكما،خارجيبتأثيرأووالوسعط،

رسالاتهاآخركانتوجنوبها،شمالهافىتوحيديةديانة

أثمرتالتي،الميلاديالسابعالقرنأوائلفيالإسلامرسالة

ومثلت،العربيةالجزيرةتجاوزتالتيالإسلاميةالحضارة

كانفقدألاقتصادأمافيها.انتشرتالتيالختلفةالبيئات

الأمطارعلىالزراعةاعتمدت.والتجارةالزراعةعماده

كما،المناطقبعضفىمياههافيتتحكموسدودبقنوات

بحكم،العربيةبالجزيرةتمرالتيالعالميةالتجارةكانت

كانتماعداهذالاقتصادها،مهمامصدراوسطتها،



رلختا،لمالعا52

انتعشتلذلك.وتصدرهنفسهاالعربيةالجزيرةتنتجه

إفريقياوشرقالهندتجارةبفض!!الاقتصاديةالأحوال

!!انتلماوذهالا،جيئةوبحرا،برابها،المارةوأوروباوالشام

لابد!صانلذلك.عليهاالمفروضة()الجماركالمكوستدره

صىأمحملةافس!ت.وكتابةعملةمنالعربيةللجزيرة

وتبلور.الجنوبيبالمسندعربيةوكتالةدينيةبرموز،الجنوب

لهغدت،الجنوبىبالمسندوغرف،الجنوبفيأممتابةاخط

العربية.الجزيرةمنوالشرقالشمالفيفروع

الحضاريالتقدم

مواطنب!!صلاتنشأت..مأق02.عامحوانيمنذ

فيأور:باحضاراتوبينالشرقفيالقديمةالحضارات

الإس!سدرفتعولما.الإغريقبلادوجنوبكريتجزيرة

ائشرلىب!تأ!الاتصاتوثقالميلادقب!!الىابمالقرنفيالشرق

عرفمابخاصةومصرأصشامابلادفىونشأت،والعرب

فياكشرثفيأجونمانااشومادورثولما.الهيليسشيةبالحضارة

أخأثرواأخأثيراوتم،الاتصالزادالميلادقبلالأولالقرنأواخر

ثمرةبعدفيماالأوروبيةالحضارةوكانت.والغربالشرقبين

الإسلامية.والحضارةوالرومانيةالإغريقيةل!حضارة

لهاصارتواتصالهاالقديمالعالمحضاراتبتطور

تصنعهكيفالحديد،عرفتفمثلا،مشتركةسمات

التيالعواملأهممنكانتالتجارةولعل،وتستعمله

،الحضاراتهذهبينالمشتركةالمعرفةنقلعلىساعدت

سيلةوبوصفهاالبحاروأحيراالفتوحاتوكذلك

مهمة.وتنقلمواصلات

الإمبراطورياتبدأت.الكبرىالإمبراطوريات

الآشورية،بالإمبراطوريةالقديمالأدنىالشرقفىالكبرى

وبلادالرافدينواديوشملتالميلادقبلأضام!االقرنفى

إمبراطوريةمقركانمصر.فينفوذذاتوصارتالشام

بالشدةوعرفوا(،العراق)فينينوىمدينةفىالآشوريين

عامنينوىبسقوطانهارتإمبراطوريتهملكر.والقسوة

وورثت.والميديينوالفرسالبابليينأيديعلى.مق216

هذهورثماوسرعان.كاملةآشورإمبراطوريةبابل

قبلالسادسالقرنفيالأخمينيونالفرسالإمبراطورية

العالمفأصبح..مءت25عاممصرأجهاإوضمواالميلاد،

مرةلاولواحدةإمبراطوريةالأدنىاأصتمرقافيكلهالقديم

إلىالإسكندرضمهاالتيالإمبراطوريةوهي.التاريحيفى

عامفيالثالثداريولرأعارسياالملكبهريمتهملكه

..مت331

لبلادألمجاورةالمنطقةشيحضارةأقدمتعد.الإغريق

وقد،كريتجزيرةفىقامتانتيالحضارةتلكالإغريق

عامنحوبدايتهاوكانت،المينويةبالحضارةأيضاعرفت

،عدةحضاريةنوأحفيالمينويونبرعوقد.مق0003

)مصرالشرقمعوالتجارة،أغنونواالقصور،بناءوبخاصة

والتيبهم،الخاصةكتابتهملهمكانتكما(،الشاموبلاد

والتي،تصويريةغيرإلىتطورتثمأولأ،تصويريةكانت

التصويريغيرخطهاومن.الآنحتىرموزهاتفكلم

فيالمسينيونبهاكتبالتي)ب(الخطيةأ!ضالةاجاءت

الميلاد.قبلالثامنأغرنأقم!!الإغريئ!لجلاد

إيطهاليا.جوبيلياليولاياطعسدهداالإعريقسلادرححااثارهامنأورولا.يالراقيةالحضاراتأقدمكمالتالإغريقيةالحضارة
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الكبرىالإمبراطوريات

الكبرىالإمبراطوريات

وتوسعتازدهرتالتي

ق.م0012سنتسلين

غطتم.و..ه

الرومانيةاللإمبراطورية

والشرقأوروبا،معظم

ليوشما،لأوسطا

هانأسرةأنكماإفريقيا.

جبتاوأسرة،الصينية

أيضاحكمتاالهندية

.كبيرةإمبراطوريات

3!بر-"س!ء"ى*،حم!ىزر

--ك!مغءسكحر!2!ولمحح!رخح؟

يلمى!حم!لمشعثآليةيرص!ل!باك!يمما*ءءاألممياهانهحسحعادتفالمحيض

نرلا31ر?الامبراطوريه يرالشمالى

ا!طلسيسصثستنالمحلط*-لأ!!!يم؟

زر+ء!آوو.س:لى!لشص+م.ءءا8-ى4ث!

ك!ححصإفريقيارر-؟سلمش؟!

*"!!!ىءحض

المحي!الثددف؟ج!حصرآليا*ك!كا

كل!!

الأطلسيالمحدض

الجدودى

التيتلكنفمسهاالإغريقبلادفيحضارةأهمكانت

المسينية،بالحضارةوتعرف،مسينىفيالجنوبفيقامت

لغتها.لكتابةب()الخطالمينويالخطاستعارتوقد

القرنإلىالميلادقبلعشرالسادسالقرنبينالفترةوكانت

انهارتإذ،الحضاريةفتراتهمأزهىالميلادقبلعشرالثاني

عامحواليومنذ،الشمالفيأمابعدها.حضارتهم

علىتفدحضاريامتخلفةشعوببدأت.،.مأق001

منالفترةوفيبالدوريين.اليونانيةالمصادرعرفتهمالبلاد،

وقد.الإغريقيةالحضارةتطورت.مق005-008عام

باسممنهاكلعرفتصغيرةمجموعاتفيالإغريقعاش

والتيوغيرها،...وإسبرطةأثينامثل،المدينه-الدولة

بينتكنولم،الأولىالديمقراطيةالحكوماتظهورشهدت

واللغة،الثقافةبينهاربطتبل،سياسيةروابطالمدنهذه

طويلة.حرببعدالأوليمبيةوالألعاب

عامبعدالذهبيعهدهاالإغريقيةالحضارةدخلت

حيثالفرسهزيمةالإغريقأستطاععندما.مق947

والاداب،العمارةمثلالمجالاتشتىفيإبداعاتهمظهرت

منذلكوغيروالطب،والرياضيات،والمسرح،والفنون

لكنها،الثقافيةالعالمحاضرةأثيناوصارت.الطبيعيةالعلوم

التيالبلوبونيزيةالحربثمالنزأعبسببضعفتماسرعان

نأالحربتلكعلىوترتب.الأخرىالمدنوبينبينهاقامت

ابنهثم،المقدونيفيليبإلىالمدنتلكعلىالسيطرةآلت
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ليف!هادوهماالملحةروحتهمعيطهصبانيبالأشورالآفوريالللك

دى:حد!التىالححارههدهعلىال!ورةلحتتودد.الملاجةالحديقة

..مقأصسابعاالقردإلىتاريحهاويعود.ليوىفيالملكيالقصر

:لشراالإمبراطوريةسعوأصذيا،بعدهمنالأحصرالإسكندر

هزيمتهلعد:خاصةحكمها،التيالأجزاءفيثقافتها

،.مث331عام-الأحمينياالفارسيالملك-الثالثداريوس

ذلك.بعدملاصهإلىكلهاالفارسيةالإمبراطوريةوضمه

الشرقيالحضاريالتمازجوتم،الإغريقيةالثقافةنشروبهذا

الإمبراطوريةالثلاثةالكبارقوادهوزعموتهوعند.والغربى

حفظوهابل،الإغريقيةالثقافةعنيتخلواولم،بينهمفيما

الهيلينستيبالعصرالفترةهذهعرفتوقدبها.وتمسكوا

أهم-مصرعلىوسيوتهم،الرومانمجيءحتىواستمرت

الأكبر.الإسكندران!:..مق03عام-مراكزها

امتدثمإيطاليا،فيأولآروماتوسعت.الرومان

الأبيضالبحرشعرقىوإلىوأسبانيا،صقليةإلىسلطانها

عاموفى.الإغريقفبلادمقدونيا،إلىت!،المتوسط

وأخضعهابريطانيا.قيصريوليوسالإمبراطوراغزا..م?ت

عامأوجهاالرومانيةالإمبراطوريةبلغتوقد،لحكمه

ومعظمأوروبا،نصفحوالىشملتحيث.أم17

الشمالي.إفريقياشاطئوكلالأوسطالشرق

بعضوقلدوا،الإغريقيةالثقافةعلىالرومانحافظ

يتكلمونالرومانيةالإمبراطوريةفيأ!همفوةأوكانجوانبها،

الحضارةإلىأضافواالرومانأنكما،اليونانيةاللغة

والجسورالطرقبناءميدانفىالخاصةإنجازأتهمالإغريقيةا

قانونيانظاماأنجزواحيثأغوانين،اميدان!ىسذلكو

ولعلبعد،فيماأوروبادوللقوان!تالأساساصارمتطورا،

أصبحت،التياللاتينيةلغتهمهيمانالروإنجازاتأهم

الغربية.أوروبالجمئلغاتالأساس

بأنهمحكمهموتميز،الحكمفنفيالرومانتفوق

مكتسبين،وتقاليدهمبعاداتهمبالاحتفاظلرعاياهمسمحوا

حروبأنكما،ودعمهمالرعاياأولئكعطفبدلك

ذاتقوةالجيشمنجعلتوالمستمرةالكثيرةالإمبراطورية

القرنفىسلطالهاذروةوفي.الكبرىالعالميةالإمراطورياتلإحدىتدكرنر!سط،فييخ!تر!دوطرد،!وستالشهيرةالرومانيةالمائيةالقاة

إفريقيا.شمالىوساحلالأولممطاالشرقم!كميروحاتأوروبامساحةلصورحواليعلىتهيم!الروماليةالإصراطوريةكانت،الميلاديالثاى
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الأحداثسيرفيمؤثرةقوةقادتهمنوجعلت،فاعلية

موأقفعهودهماختلافعلىلأباطرتهاوكانوتطورها.

الأولى،أيامهافىخاصة،النصرانيةالديانةمنمختلفة

فصارت،والآباطرةالكنيسةبينصلةقامتماوسرعان

الرسميالدينالرائالميلاديالقرنأواخرفيالنصرانية

قسططين.الإمبراطورتنصربعدللإمبراطورية

انقسامهاالإمبراطوريةحياةمنالأخيرةالفترةشهدت

وجزء،البيزنطةالإمبراطوريةهوشرقيجزء:جزءينإلى

فريسةسقطتالتيالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةهو،غري

نأحينفي(،)الألمانيةالجرمانيةالقبائللغزوات

طويلة.لسنواتمزدهرةظلتالبيزنطةالإمبراطورية

الأجزاءمعظمخضعت.والصينالهندفىالإنجازات

الميلادقبلعشرالحاديالقرنفيالهندمنالشمالية

أواسطسهولمنالقادمينالار.يينمنمجموعاتلسيطرة

أثرهمفكانالهند،كلعلىمميوواماوسرعانآسيا،

لغتهاأعطوهافقد،الهنديةالثقافةعلىواضحا

الهندوسية،الديانةعلىأيضاأثرهموتركوا.السنسكريتية

الديانةلتعاليمالأساسوضعالمناطقأمراءأحدأنكما

الميلاد.قبلالسادسالقرنأواخرفيالبوذية

تحتالهندأجزاءمعظمتوحدت.مق003عامفي

ضمتواسعةإمبراطوريةأسسواالذينماوويا،اسرةحكم

عامحكمهاوانتهىآسيا.أوامعطمنوأجزأءالهند،كل

.متعددةصغيرةممالكإلىالهندانقسمتحيث.م،ق185

مائتيولمدةالهندجبتاأسرةحكمتم032عاموفي

عهدهم،فىذروتهاالهنديةالحضارةوصلتحيث،عام

والفن،الآدبوازدهرالجامعاتوأنشئت،المدنفأقيمت

ذلك.وغير

طرارهيمثلالهسد.فيالملاديالمسادسالقرلىم!هندوسيمعبد

جبتا.فترةفيسادالذيالطرازالمعماري

عاممنتشوأسرةحكمتفقدالصينفيأما

علىسيطرتهاوبسطت..مق256عامإلى.ماق122

موزعةكانتالصينأنحاءبقيةأنحينفي،الصينشمالي

بينها،فيماتتنازعكانتمستقلةشبهصغيرةممالكبين

أدىوقدالبلاد،أنحاءبقيةعلىالسيطرةمنهاكلوتحاول

فلسفةظهورإلىوالحربالاضطرابمنالجوهذأ

المثلأهميةعلىالتركيزتنشدكانتالتيكونفوشميوس

.والنظامالأمنيسودهمجتمعوعلى،الأخلاقية

تشئين)تنطقكينأسرةظهرت..مق221عامفي

واحدةإمبراطوريةفيالصينتوحيداستطاعتالتيأيضا(،

هذهباسمالصينسميتوقدقوي،مركزيحكمذات

علىالنهائيةصيغتهافىالصينيةالكتابةوظهرت،العائلة

الصينلمموروبنوا،الريبوقاهتمواأنهمكما،عهدهم

بزمامتأخذكينأسرةظلت.الغزاةمنلهاحمايةالعظيم

عامفيهانأسرةخلفتهاثم..مق602عامإلىالأمور

الكونفوشيةأصبحتهانأباطرةعصروفي..مق202

الحكومي.النظامعليهيقومالذيالفلسفيالأساستمثل

حكومية،لوظائفالمتقدمينأمتحاننظامابتدعوافقد

،كونفوشيوسفلسفاتعلىيقومامتحانالهمووضعوا

البوذيةوانتقلت،عهدهمعلىوالثقافةالعلومأزدهرتكما

لكن،الورقاختراعفترتهموشهدتالهند،منللصين

عامسقوطهاثمإضعافها،إلىأدىالعائلةأفرادبينالنزاع

التاليةسنةالأربعمائةفترةفيالصينقبعتحيثم022

دولها.بينالمستمرةالحروبكابوستحت

أم555إلىم555عاممنالعالم

العالممناطقبعضبدأت.الوسطىالعصورأوروبا

005عاممنالفترةفي-مرةولأول-ببعضبعضهاتتصل

الحضاراتمواطنفيعدةتطوراتووقعت.أم05.إلى

فقدأوروبافيأماعام(،000.1)الحقبةذاتفيالقديمة

الإمبرأطوريةزوألأعقابفيعدةدويلاتظهرت

ظلتالبيزنطيةالإمبراطوريةأنحينفي،الغربيةالرومانية

فىالإسلاميالدينظهورالفترةهذهوشهدت.مزدهرة

ان!:.العالممنعدةأماكنإلىوانتشاره،العربجزيرة

كانالصينوفي.المقالةهذهفىالإسلاميالعالمحمفقرة

تنموكانتالذيالوقتفيمستمرا،لايزالالأصرحكم

.اليابانفيشرقيةحضارةفيه

بالعصورالأوروبيالتاريخفيعامالألففترةعرفت

خاصة،ومستمرةحيةالرومانيةالثقافةظلتوقد،الوسطى

إلىآنذاكتحولواالذين(،)الألمانالجرمانالحكامأودمماطفى

لحملاتالقرونهذهطوالأوروباتعرضتكما.النصرانية

،الجنوبمنالعربالمسلمينوفتوحات،الشمالالفايكئمن



ريختا،لمالعا56

الرئيسيةالتطورات

ر!ىطهرتالتيالمتحركةلالطالعادا11121*-!!ا،

05لسهري!

.أم5الؤدمكتصصاآا/ل!!لاملىطثبئءبجحاأ

-1\!\\//!اا!الأولاحشيالىعهدلىلمجر!هعلطءوصع.061

""../61ا،أ%"!كا!اغرراا!ح!!ومالىالوراحلظ!حنوراد

..205-.الميلادىالسادس-،

اهلحسطبس!ةآالوصلةالصبحيرداخرع

!-!لا*!!د!د"ا.أم001لسةحواكط!ي

(3681-19721يوادأسة"-!5

إلىكولموسكريستوصشصل

.أم412عامليأمرحطم(9271-069)لوبخأسرةاهـء

(ام152-009)والأزتكالولتكإبراطورية

(ام258-075)العبايةالحلافة

أحلجلامبدباعنراااأانحياابمإفيا-كةأ1م(709-)618تإنغأيرة

(م5341-93)5البيزنطةالإجمراطورية

11

005057000105210051

-ح!كأ------ىاخ!!صى!سسيم

-!آ!لأاث1المجئصأ

ئي5ئتمص

قي

!ز؟ث!!

هـ*!يبمكا!لا

السشتراليا!مابر

صىسيئهخؤ!خمحححبر

يخض"لنثمضآلكاي!حرتر!ا

لم-حمو!

لا!اال!يا.صنسىا"د-2
رتك!!.08..ة!سص

ءأ-!*152الحنوير-جممبية

كأثاشئج!ا

لحدولى،

م003شسنتي

ظهرتام05و.

فىحديدةحضارات

فى.والأمريكتينإلريقيا

ظهرالأوسطالشرق

دولةوأنمتمأواالمسلمون

مشصفليكبرى

.الميلاديالتامنالقرد

عشرالتالتالقرنوفي

فيوحالواالمعولظهر

بذلك!كونينآسيا،

أكبرإحدى

العالم.إمبراطوريات

المضطربة،الأحوالهذهعننتجوقدالشرقمنوالمجر

عرفجديدوعسكريسياسينظامظهورالمستمرةوالحروب

نأامشطهاعتقويةحكوماتإقامةمنمكن،الإقطاعباسم

،المدنفأقيمتجديد،مناضجارةاوتحيى،السلامتشيع

الآدابوازدهرت،الس!!انعددوزاد،الزراعةوتطورت

البيزنطةالحضارةمعصلاتالتجارةأوجدتعندماخاصة

والثالثعشرالثانىالقرنانشهدوقد.الإسلاميةوالحضارة

جامعةمثل،الأوروبيةالجامعاتأولىظهورالميلاديانعشر

فرنسا.فيباريسوجامعةإيطاليافيبولونيا

للإمبراطوريةامتداداكانت.البيزنط!الإمبراطورية

منأكثرالإغريقيةبالثقافةتأثرتل!ضها،الغربيةالرومانية

حفظفيالفضلبعضلهافكان،اللاتينيةبالثقافةتأثرها

واللغة.والفلسفةالأدبفيالقديمالإغريقيالتراث

الحضارةالكنيسةفحملت،النصرانيةفيهاوازدهرت

أوروباشرقيجنوبفىأصسلافيةاأصشعوباإلى،أجيزنطيةا

كنيسةوبينبينهادينيةفكريةخلافاتووقعتوروسيا.

كنيسةوإنشاءروما،عنتحولهاإلىالنهايةفىأدتروما

وصلت.الشرقيةالأورثوذكسيةالكنيسةهيبهاخاصة

عهدعلىءم27عامعظ!تهاأوجإلىالإمبراطورية

البيزنطية،الحضارةازدهرتحيث،جستنيانالإمبراطور

الساسانيينالفرسغزواتمنأوروباتحمىظلتوقد

علىواستولوا،العثمانيينبقيادةالمسلمونعليهاوتغلب
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.م4531عام(الان)إسطنبولالقسططينيةعاص!تها

البيزنطية.الإمبراطوريةانظر:

ظهورالميلاديالسابعالقرنشهد.الإسلاميالعالم

ولدقدظ!ت!محمدالنبيوكان.العربيةالجزيرةفىالإسلام

الرسالةجاءتهولما.مكةفيم057عامنحوالفيلعامفي

معارضةواجهولكنه،مكةفيللإسلاميدعوقام

حيث،المنورةالمدينةإلىالجديدبدينهفهاجر،المشركين

نحو!هم!توفيولما.الأولىالإسلامدولةإقامةمنتمكن

ثم.الأربعةالراشدونالخلفاءخلفهم،632أهـ،أعام

الخلافةفترةخلالالإسلامىالدينلتنشرالفتوحاتجاءت

تحولثمومصر.وفارس،والعراقالشامبلادفي،الراشدة

حكمواحيث،الأمويينإلىم661هـ،41عامالحكم

وأستمر،دمشقعاصمتهممنالجديدالإسلاميالعالم

القرنحلأنوما.جديدةانتصاراتتسجيلفيالإسلام

سيطرتهمبسطواقدالمسلمونكانحتىالميلاديالثامن

ووصلت،وأفغانستانإفريقياوشماليورودسقبرصعلى

الصن.وحدودوالهندأسبانياإلىالإسلاميةالجيوش

الدولةإلىالحكمانتقلم751هـ،أ34عامفي

بغداد،الجديدةعاصمتهامنحكمتالتيالعباسية

عظمتها،أوجعهدهمعلىالإسلاميةالحضارةفوصلت

علىتتفوقبلتضارعضخمةمدينةبغدادفأصبحت

الفنونوازدهرت،الحياةمناحىشتىفيالقسطنطينية

والجامعاتالمعاهدوفتحت،الإسلاميةوالعلوموالعمارة

بغيرهاوامتزجتالإسلاميةالحضارةواختلطت،الإسلامية

بهافتأثرت،والبيزنطيةوالهنديةكالفارسيةالحضاراتمن

فيها.إسلاميةدولةوإقامةالأندلسفتحوتمفيها.وأثرت

مجالاتفيالضخمةإسهاماتهمللمسلمينكانوقد

نشطتكما،واللادابوالفلكوالرياضياتكالطبالعلوم

الإغريقيالتراثالمسلمونترجمحيث،الترجمةحركة

فيماترجمأنإلىالضياعمنبذلكوحفظوه،العربيةإلى

النهضةلحركةاساساأصبححيث،اللاتينيةاللغاتإلىبعد

.الميلاديعشرالخامسالقرنفىأوروباشمهدتهاالتي

العاشرالقرنفيبغدادفيالعباسيةالدولةباضمحلال

فأدتأطرافها،فيالإسلاميةالدويلاتقامت،الميلادي

حضارتهاستمراروفي،الإسلامتاريخفىمهمادورا

التيالعثمانيةالدولةذلكبعدمنجاءتثموازدهارها.

علىوحولهفيهوتوسعت)تركيا(،الأناضولفيقامت

عاماستطاعتحتى،البيزنطيةالإمبراطوريةحساب

القسطخطينية.العاصمةعلىتستولطأنأم453هـ،857

لمأوروبامنأصقاعإلىالإسلامالعثمانيةالدولةحملت

أوروبا،شرقىجنوبجهاتإلىفحملتهقبل،منيصلها

الجماعاتوجودوراءالسببهووهذا-روسيامنوأنحاء

ىثعع!!زرهـدئخ!كءمفئؤط!فىووء"أءتن!ة\أأ1،!ص.!ا

.الميلاديعشرالتالثالقردفيطبيكتابمندواءيعدمسلمصيدلي

والفنود.العلومتطويرفيكبيرةمساهمةالمسلمودساهملقد

والهرسك،البوسنةمثل-الأصقاعقلكفيالمسلمة

عامة-البلقانوجهات)سابقا(،السوفييتىالاتحادوجنوب

وشماليالعربيالمشرقمنطقةإلىالعثمانيالنفوذامتدثم

إفريقيا.

-005منالفترةفىالصينيةالحضارةظلت.الصين

ولاتتفاعللا،الصينداخلومعزولةمحصورةام005

الناتجةالعزلةهذهمنفأفادت،الحضاراتمنبغيرهاتتأثر

،مستقرةحضارةفبقيت،الصينإلىالوصولصعوبةعن

،م709-861،تانغأسرتيعهدوفيذاتيا،ومكتفية

ملحوظا،رخاءالصينشسهدتام927-069،وسونج

واخترع،وتطورتالمدنفقامتجمة،حضاريةوإنجازات

والطباعة،،المغنطسيةالبوصلةاختراعتمكما،الرينظام

.والبارود

قبلايبقيادةالمغولغزوشهدتالفترةهذهأنكما

منذحكمتالتييووانأسرةلحكموإقامتهم،للصينخان

أأا3)%!وأ-آممصصصكاتتج!4أ؟أأإالإأ!إإ""ألح!س!"!ث!ولتمت!أ

ح!يما!أألادط!ر*!%ئ!محؤ!ي!غ

إبرخث+!-!م"!*!بم!!3غ!م

؟.3!-!!مط!سمسس!سساعم!أجميكا*"--!س!و

عزلتها.رعمالتقنيالصينتقدمم759عاممسذمتلتالصينيةالكتابة

عاميبينحكمتالمىتانغأسرةعهدعلىالطباعةالصيسيومأحمرع



ريختا،لمالعا58

منمرةول!ولتمكنتوالتي.أم368عامإلىأ927عام

أصينااحتلاطزادوقد.أجنبيحكماتحتالبلادتوحيد

زيارةبسبببهاالأوروليينمعرفةوزادت،الخارجيبالعالم

أصثوراتاقامتماسرعانأعنلها.الأوروبيينالم!ضشفين

عائلةالح!ص!افيفحلفهمحكمها،أنهترالعائلةهذهعلى

.أم644عامحتىحكصتالتي،مينج

اليابانيةالحضارةتأترت.اليابانيةالحفارةظهور

الميلاديالسادسالقرنففي.الصينيةالحضارةبجارتها

وصناعة،والبوذية،الكونفوشيةأصص!تاعناليابانأخذت

الح!صمحولا،راء1بعفرجانبإلىكتابتهمونظامالحرير

أعرماقمةهوأجابانافيالإمبراطور!صانفمثلا.والإدارة

مقسماأصينياسالمجتمعاليابانيالمجتمعوكان.الإداري

.وعائلاتعشائرإلى

:بدايةأضامناأسقرناأواخرأ!وجيوارااأسرةظهرت

سنة،ثلاثمائةلمدةاليابانوحكمت.التامئالميلاديينالقرن

ثمتضعفالصينيةالاتارلدأتالأسرةتلكعهدوفي

أنهمنبالرغمالحقيقيةالسلطةأصحابهماوكانوا،تزول

وقد.السلطةضعيصل!صهيح!صمإمبراطورهناككان

الظههور.فيأصيابانيةاالحضارةمعالمعهدهمعلىبدأت

قضتأهليةحروبقامتعشرالحاديالقرنوفي

أخرىقويةأسرةجاءتثمالفوجيوارا.أسرةحكمعلى

وتجع!!ا!-أخغتصبأم185عامميناموتوأسرةهي

ئاعسرح!صمافتح!-أسديها،رهيمةأجالانىاالإمبراطور

منهاأصاحدايعرصأ!ذيناي!تأحس!االقادةطريقعن

الرابمأغرنافيالعائلةهذهح!صموانتهى.شوغنبكلمة

الحروبفيهاأجابانامزقتفترةذلكتلا،الميلاديعشر

بسبحصانةأجنبيا،غزواتشهدلمولكنها،الأهلية

لكنأم274عامغزوهاالمغولحاولوقدجزرها،

صدتهم.العنيفةأجحريةاالعواصف

القرنفيجبتاأسرةسقوطبعدالهند.اجتياحعصر

.صغيرةممالكإلىالهندانقسمت،الميلاديالسادس

لفتوحاتالهندتعرضتأم005005منالفترةوخلال

المسلمونجاءفقد،الغربيالشمالجهةمنعدةوغزوات

شمالإلى(الميلاديالثامن)القرنالهجريأصانياالقرنفي

عشر)الثانيالهجريالخامسالقرنوشيالهند،غربي

آسياأواسطمنالقادمونالأتراكالمسلمونسيطر(الميلادي

مأ602هـ،306عاموأقاموااسشد،نهرواديعلى

تحولشهدتالفترةهذهأنحصما)دأعي(.دمليسلصةأ

أم893هـ،108عاموفي.للإسلاماعنداأحزاءمعفمأ

لكنهم،دلهيسلطنةعلىواوسيص!إأعندااطغوأ!غزا

نأبعدلكنجديد،منأسسلطنةافعادتسريعاالمحسحبوا

هـ،339عاموفي،عدةممالكإلىأراضيهالاقيأنقسمت

دل!،سلطنة(أفغانستان)منبابارالأميراغزاأم526

عندامتدتالتي،المغوليةالإمبراطوريةوأقامسلطالهاوهزم

الحالية.بنغلادشفيالجانجنهرمدخلإلىكابولمنوفاته

فتوحاتتمت.الإفريقيةالإسلاميةالحفارات

ومنهام،071هـ،29عامإفريقياشماليفيالمسلم!ت

طريقعنإفريقياغربيفيأخرىأماكنإلىالإسلامانتشر

التجارأيديعلىإفريقياشرقيإلىأيضاصلىشو،أخجارةا

وازدهرتوظهرت.أ!ندياالمحيصأعبرالمسلم!!

التجارةطرقبعضطولعلىإضيقيةإمبراطوريات

أكبركانتالتيالإسلاميةماليإمبراطوريةمث!!،ئيسيةأا

مدينةمدنهاضمنحوتإفريقيا،غربفيدوأسةوأقوى

واضمحلتمهما.وثقافيتجاريكمركزأحشهيرةاتمبكتو

فىسانكورمسجد

أصبحمالىفىتمبكتو

للعبادة!ه!اإسلامياليا

الإمعراطوريةعهد!ي

التالتالقردفيالمالية

وقد.الميلاديعمتمر

الماليةالإممراطوريةحلت

العاليةالإمبراطورية!حل

فىدولةأقوى!أصسحت

حيتإفريقياعربي

الازدهارفيا!ستمرت

عشرالحامصالقرلىإلى

.الميلادي
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وقد.الميلاديعشرالخامسالقرنفيالإمبراطوريةهذه

إمبراطورياتعدةقيامإفريقياشرقيجنوبمنطقةشهدت

مالي،دولةغانا،الكثير.انظر:عنهايحرفلمتجارية

دولة.،الإسلامية

هذهأولىكانت.الأمريكتينفيالحفارات

بيرومنطقةفيقامتالتىالماياحضارةالحضارات

وقصورهاومعابدها،،الدينيةبمراكزها،الحاليتينوالمكسيك

والفلك،الكتابةمنمتطورانوعاعرفتوقدوأهراماتها،

العاشرالقرنخلالالتدهورفيبدأتالماياحضارةلكن

المايا،انظر:.اختفتثم،معروفةغيرلأسبابالميلادي

الذينالتولتكسادأم002-009منالفترةوفي.شعب

هؤلاءوأعقب.المكسيكمرتفعاتأواسطفيكانوا

كيانكأقوى،الميلاديعشرالثالثالقرنفي،الأزتك

الدينيةبالأمورواهتموا،المكسيكأواسطفيسياسي

ماوكثيرا،لآلهتهمالبشريةالقرابينبتقديمهمفعرفواكثيرا،

الأسرىعلىالقبضبغرضجيرانهميحاربونكانوا

بيرو،حضارةفيالإنكاخلفهمثم.للالهةقرابينلتقديمهم

انظر:.الطرقبإنشاءواهتموا،كبيرةإمبرأطوريةبنواالذين

الإنكا.

الغربيةالحضارةانتشار

فيكبرىتغيراتأم09.أ-005منالفترةشهدت

منزادوا.كبيرةزيادةالعالمسكانفزادتاربالعالما،

البليونونصفبليونإلىام005عامنسمةمليون045

الحضارةوبدأتمطردا،نمواالمدنونمت،م0091فى

الثقافية،المجالاتفيالأخرىالحضاراتتسودالاوروبية

عنالمستقلةالحضاراتعهدوانتهى،والتقنية،والاقتصادية

وأخذتجليا،بعضهابينالتقاربوبدأبعضا،بعضها

إقامتهامنها:،أسعبابلعدةوذلكالعالمبقيةتسودأوروبا

حدوثومنها،والأمريكتينوإفريقياآمميافيالمستعمرات

وإيجادأوروبا،فيالصناعةوازدهارالصناعيةالثورة

أوروباعلىدرتالتيالتجارةثم،المستعمراتفيالأسواق

الذيالهائل)التكنولوجي(التقنيالتطورثم،طائلةأرباحا

نظمهاتنقلأنأوروبااستطاعتوأخيراأوروبا.شهدته

إلىوالاقتصاديةوالحربيةوالسياسيةوالقانونيةالإدارية

والهيمنة.السيادةمنوتمكنت،تلكمستعمراتها

الأدمماسهيالإنسانيةالفلسفةكانت.النهضةعصر

بالكنيسةأقلاهتماماتعصالتي،الأوروبيةللنهضةالثقافي

البشريةوالطيعةالبشرلفهمومحاولة،الدينيةوالأمور

همالفلسفةتلكروادكانوقد.علميمنظورمنوالعالم

بذلكواضعين،والرومانىالإغريقيالتراثحفظواالذين

منعامثلاثمائةلنحوامتدتالتيالنهضةلحركةالأساس

هذهبدأتأوروبا.فيوالعلومالآدابوالتومئفيالتطور

القرنينأثناءأوروباإلىمنهاوانتشرتإيطاليافيالحركة

حركةوكانت،الميلاديينعشروالسادسعشرالخامعم!

منأكثروبمشاعرهبالإنساناهتمامإلىعمومهافيترمي

الاهتمامإلىترميأيضاوهي،الكنسيةبالمسائلالاهتمام

علميةاكتشافاتإلىأدىالذيالأمر،العل!يةبالأمور

لنهضة.عصراان!:.متميزه

يدعلىالدينيالإصلاحعصرالنهضةهذهأعقب

عنالمستقلةالبروتستانتيةالكنيسةأقامالذيلوثرمارتن

ذاتها.الكاثوليكيةالكنيسةإصلاحإلىأدىكما.روما

حركةواكبت.الجغرافيةالاستكشافاتعصر

أولاهاوكانت،الجغرافيةالاكتشافاتحركةالنهضة

المسيا،إلىشرقيبحريطريقاكتشافالبرتغاليينمحاولة

تبعتثم،الصالحالرجاءرأسإلىالرحلاتفجاءت

عامالجديد()العالمأمريكاإلىكولمبوسرحلةذلك

منالفترةفىجامادافاسكورحلةوكذلك.م2941

ثمإفريقيا،حولالهندإلىأم894-7941عام

الأمريكتينفيالقديمةالحفمارات

فيالماياشع!أيديعلىتطورت

وعلىالوسصأمريكاوفيالم!صسيك

والنحتبيرو.فيالإنكاشع!أيدي

يعودالسمنى()الصورةفيالموجود

وقدالميلاديالعاشرالقردإلىتاريخه

الكأسأماالمايا.منالرسامينأحدصنعه

منفنانصنعهافقد)اليسار(إلىالفضية

.أم005عامحواليفياللإنكا
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الرئيسيةالتطورات
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أم"19-4أ087)وآميا!!ر!ميلأ:هـ:ى71أ،ستعمار1تعلما!
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الانواعأعملفيأم856

(م182-4أ!17)للاستقلالالاتسةاأمري!ط!حر"

(م98719971)اعرس!قيار!أضا!صسصكوليكولاستوصل

ر!ائعمىبان!-عدذاولب!آفأصتممساأرإلىأم543عام (أم-783إأ)75الأمر!صيةاالورهديمااحا!يااطرحيالأد!ادىمؤاعحاته.احالمامركر

(91القردمشص!0071)الص!اعيهأضررةااء61!6أد6.عاي""
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حلالسيحفونياتهمعطمالصلمجتهوفىلاداسديمأء(!46121)4أ!!الىاطاشوح!-علىماتهرسرأبحلوماي!!لاكمل

(م811-5أ008)اصةااكأكلسستيرتدرائة!طسقرو

أء(-867أ06)3ااساسارا!ىموحولىحا:الركر.أمد31عاءالما!ي!صار

حراهاماح!س!درأا-غأم(07-7أد2)6اخعوثامراصورية

مأ876عامأعاتصال!!(61أ،1-31دأت)اشا!ايلامت!رحلات

(أم29-2ا)326أحعهمالهاالدزا!ه

(ام006-0031)الأوروديةالسهصة

ا

مأ!..أم008أم007أم006أم005

الأوروبيةالإمبراطوريات

فوقانتشرتالاستعمارية

لىالأرضلقاعمعظم

عشر.أضاسعاا!قرداأواحر

طك!!حراطورياتوأكمر

إمبراطورياتكاتالفترة

وأماليا.و!رنسالريطاسيا

للحيكا!

كرلسا!

ألماليا!

!يطاليا!
إيطاللا-

هول!ا

البرتعال
ألساليا!

وكان.العالمحولبرحلةأعياماماجلانفرديناندمحاولة

طريقإيجاديحاوأ!نالمكتشفونالبحارةهؤلاءمعظم

زيادةإلىالرحلاتهذهأدتوقد.آسياإلىأقصربحري

إنشاءإلىأدتأنهاكما،الجهاتبتلكالجغرافيةالمعرفة

للصناعاتالخامأطموادمصادرالمستعمراتمنالمزيد

أثرتوقد.المصانعتلكلمنتجاتوأسواقا،الأوروبية

التيالرقيقتجارةفيهابما،التجارةتلكمنكثيراأوروبا

عنالبحثفترةجاءتثم.آنذاكبدأتقدكانت

وكان.الأمرلكتيناستعمارإلىأدىالذيالأمرالذهب

فيأسبانياكانتفقد،المجالهذافيمسباقينالأممبان

المكسيك،علىمسيطرةالميلاديعشرالثالثالقرنأوائل

خلفتوقد،الجنوبيةأمريكاومعظمأمريكا،وأوالممط

الكاثوأجكية.وديانتهالغتهاهى،باقيةزالتماآثاراأسبانيا

الشمالية،أمريكامعظملتستعمربريطانياجاءتآ

الأصليين-البلادسكان-الهنودضدحروبفقامت

الإنجليزينفردولم.يفنوهمأنالجددالقادمونوكاد

فيالفرنسيونذلكفيشعاركهموإنماأمري!صاباستعمار

الانتشملالتيالمنطقةفيوالهولنديون،الشمال

.ونيويوركوكونكتيكت،نيوجيرسي

أوروبامنأجزاءظلت.الإسلاميةالإمبراطوريات

الهجريعشرالرالغالقرنحتىالعثمانيالحكمتحتوآسيا

بالتسامحالحكمذلكتميزوقد(،الميلادي)العشرين

كاص،"خ:ء+خسكأ-قم!خورحز-حشحت!خ!ك!؟عس-هححرص!

ءير?،كاكا؟ى*/كاكاسح!*حع-ك!صم

كا"!لية!كاكأةهـ3-!ح!؟؟،-3ثا!آسيا!ر!حأ!ص!(
-!لصخسىدحصنقص"إ.!صءج!ه

\!معكىأ03شصشلمخصحعي!

هص!هء

اثطالجنوبيةانخي-----؟ضمسىلماحميملياألم

أدحح!لم!ئا؟ءل!جبما!س!صممرحماكح!حضممر
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حريةفيالدينيةشعائرهاتمارسملةكلكانتإذ،الدينى

غيرحكماولاياتهمحكمواالعث!انيينأنكما.تامة

الداخلية.أمورهاتدير-وتركوها،مركزي

كانتالتيالصفويةالدولةالصتمانيةالدولةاحتلت

بسببالميلاديعشرالسادسالقرنفيفارسفيقائمة

الدولةأنكما،العراقمنطقةفي6الحدوعلىالخلافات

وحاربتها،الهندفيالمغوليةاطوريةالإمبماحتلتالصفوية

عهدعلىعظمتهاأوجإلىالأخيرةهذهوصلتوقد

وسيو.أم06-5أ556من.حكمالذيأكبرحاكمها

اتسموقد،وأفغانستانالهندوأواسطشمالمعظمعلى

قلوبإلىحببهالذيالأمر،الدينيبالتسامحأيضاحكمه

له.اأخلصمالذينالهندوس

خلفاءحكمتحتتضعفالمغولإمبراطوريةبدأت

الدينيةوسياساتهم،المتعسفةالماليةسياستهمبسببأكبر

كانتأم707عاموبحلول.ؤطرسضدالحروبوبسبب

تماما.تةممكتقدالإمبراطوريةهذه

مينجأسرةتدهورت.واليابانالصينفيالتطورات

حكمبدأوكذلك،الأوروبىذ!النفوبدأ،الصينفى

أتواقدالمينجحكاموكانكلنشوريا،منالقادمينالمانشو

ماسرعانولكنهمالثوراتإتمحمادفيلمعساعدتهمبهم

حتىالصينحكمتالتيالكينجأسرةأسرتهمحكمأقاموا

كوريامنطقةحتىحدودهموءمعواوقد.أم219عام

الحكمأنظمةمنيغيرواولم.الثثمينيةالحضارةواحترموا

الصلةوازدادتورخاء،ازدهارافترضهماوشهدت،الصينية

منعزلة.تعي!ظلتالصينلكنبأوروبا،

إليهاوفدوقد،الصينمنعزلةأثلىاليابانكانت

عشرالسادسالقرنفيوالمنصرونالأوروبيونالتجار

التيتوكوجاوا،لعائلةآنذاكالحكموكان،الميلادي

،اليابانمنفطردتهم،ونشاطهمالمنصرينخشيت

انقطعتثمالبلاد،منالنصرانية(اقتلاإلىوعمدت

عندهتوقفتالذيالحدإلىالخارجيبالعالمصلاتها

هولندا.معاليسيرالنزرعداما،الخارجيةالتجارة

أثرت.القوميةوالحركاتالديمقراطياتقيام

القرنينفيأوروبامعظمعلىالقوميةوالحركاتالديمقراطية

مثلابالقوميةفالشعور،الميلاديينعنتروالتاسععشرالثامن

أثرأنكما،قوميطابعذاتجديدةدولقيامإلىأدى

اندلاعإلىأحياناأدىالديمقراطية،القوميةالقوتينهاتين

التيالأمريكيةالثورةذلكمن.القدايمةالنظمضدثورات

الحريةمنبمزيدللمطالبةأم773عامأبريلفيبدأت

بريطانياضدثورةأساسهافيكانتوالتي،والاستقلال

مستعمراتهاعلىمميطرتهاإحكاممحاولاتهاوضد

جديد-شعبظهورالثورةهذهتائجمنوكان.الأمريكية

هوجديد،سياسيكيانوإقامة-الأمريكيالشعبهو

الأمريكية.المتحدةالولايات

للثورةآخرمثالآأم()978الفرنعسيةالثورةوكانت

والفكرالديمقراطيالفكرلانتشاروكان.القديمالنظامعلى

علىعملتالتيالثورةتلكقيامفىواضححأثر،القومي

بمبدأوالتمسكالإنسانحقوقوإعلان،القديمالنظامإنهاء

أولأقامتعندماذلكمنأبعدإلىذهبتإنهابل،الحرية

فرنسية.جمهورية

بالحكومةبونابرتنابليونأطاحأم408عامفي

وقدوممتلكاتها،فرنساعلىإمبراطورانفسهوأعلن،الثورية

لنكسةتعرضلكنهأوروبا،معظمعلىالسيطرةلهتمت

عامروسياغزومحاولاتهفيجيشهمعظمفقدعندما

أوروباقواتمنأخرىلهزيمةنابليونوتعرضأم،281

بذلكمنهيةأم،581عامواترلومعركةفيالمتحدة

أوروبا.حكممحاولته

الثورةفكرانتشارمنالحدأوروباساسةبعضحاول

منكانالذيفيينامؤتمرلذلكفعقدواأوروبا،فىالفرنسية

وأماكنوأسبانياإيطاليافيالملكيالحكمإعادةنتائجه

أعادكمافيها،بالملكيةأطاحقدنابليونوكان،أخرى

فشلالمؤتمرولكنذاتها.لفرنساالملكيالحكمفيينامؤتمر

المدىعلىوالقوميةالليبراليةتيارإيقاففيذلككلبعد

البعيد.

فكانالدساتير،أوروباعرفتام808عامبحلول

شهدتاوألمانياإيطالياأنكمايحكمها،دستوردولهالمعظم

حكمتحتمنهماكلفتوحدتقوميةوحدةحركة

والقوميةالديمقراطيةأنالسائدالاعتقادوكان،دستوري

السياسية.العالممشاكلكلوتحلانستنتشرأن

بريطانيا،فيالصناعيةالثورةبدأت.الصناعيةالثورة

منتصفبحلولوأمريكاأوروبادولكلإلىوانتشرت

،الناسحياةعلىكبيراأثرهاكانوقدعشر.التاسعالقرن

العهودفيالزراعةأكتشافأحدثهالذيالأثريشابه

،الكبرىالصناعيةالمدنظهرتالمصانعبقيامإنهإذ،الغابرة

التطوربفضلالحياةوسهلتالبشر،بينألاتصالوسهل

كانكما.وألاتصالاتالمواصلاتنظمعلىطرأالذي

الطقةازدهارمثلجمةاجتماعيةآثارالصناعيةللثورة

ووسائل،المصانعبامتلاكهاسريعاأثرتالتيالوسطى

نظاما،الرأسماليةظهورإلىأدىالذيالامر،الإنتاج

وسادت.الإنتاجوسائلالأفرادفيهيمتلكاقتصادئا

فىأوروباأنحاءبقيةفيثمأولأبريطانيافىالرأسمالية

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

علىوبالأالأولىأيامهافيالصناعيةالثورةكانت

منخفضة،كانتفالأجور،الفقيرةوالطبقاتالعمال
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،الجديدةالعلميةالأجهزة

والمجهر،التلسكو!مثل

النمودءفيساهمت

حلالالأمامإلىالمعرفى

والثامرعشرالسالعالقردير

)إلىهدولشا.عشر

التيالتلسكوباتاليمير(

جاليليوالفلكياستخدمها

إلىتوصلياتا

علمفيمتيرةاكتشالات

لشاهداليساروإلى.أ!لكا

صئالديالهولنديالمجهر

وديهعشرالتام!القرنفي

عاحصسة.مراياتلات

فيوالاجتماعيةالصحيةالأحوالوا،مزدحمةوالمساحش

علىأسمالاأخكأرثارأنغريباي!شوأصم.سيئةالمدن

نأأ،عتقادهمالمصانعفيالحديثةالالاتأ!شخدامأسلوب

موديلوأصاسابعضلداقدربلائهما،سببهوذلك

الاششراكيةالأفكارظهورإلىأدىأسذياالأمر،الرأ!عمالية

طوروقد.الفقيرةالطقاتمنالكثيرإليهاجذبتالتي

وقد.محضةشيوعيةلتصبحلاحقةفترةفيفكرهاماركس

ظهوربدايةأضطوراتاهذهجانبإلىالفترةهذهشهدت

العملقوانينفيال!صلاخوبداية،العماليةالنقابات

وغيرها.بريطانيافيوالعمال

فيكبيرحدإلىالصناعيةالثورةساهصتالاستعمار.

وقدعشر،التاسعأغرنافيالاستعماريالتوصيعحركةقيام

منومزيد،للمصانعالخامالموادمنمزيدإلىالحاجةأدت

أخوسعاذأ!كإلىالمصانعتلكلمنتجاتالألعمواقا

وأنشأتوآسيا،إشريقيادوأ!أوروبافاقتسمت،الاستعماري

و!ميامأجابادواالص!تإلاتبهتوأصمفيهما،مستعمرات

تقعالص!تبدأتماسرعانولكن،مستقلةدولأ)تايلاند(

عامالأفيوناحربفيهزيمتهابعدالبريطانيالنفوذتحت

بعدوحربياصناعياتتطهوربدأتاليالانأنكمام،1842

،المستعمرةالدولأمامالصمودوا!عتطاعتأم،086عام

فىروسياهزمتعندماأم509عامقوتهاوظهرت

أصشهيرة.اأصيابانيةاالروسيهالحر!

تطالبواسعةحركةالجنوليةأمصي!طفىظمت

كما.الامشقلالدولهامنعددحارقدو،ا،ستقالأأ!با

وتكسب،المكسيكفيتتوسعالمتحدةالولاياتبدأت

التيألاسكامثلالشراء،طريقعنأحياناجديدةأراضي

مثلأخرىأحياناالحربطريقوعنروسيا،مناشترتها

بعدأسبانيامنكسبتهاالتىوبورتوريكووغوامالفلبين

تاريخ.،المتحدةالولاياتانظر:.أم898عامحرب

مثل،السلبيةالالمشعمارآثارالفترةهذهفيظصتوقد

بأهلهاالاهتماموعدم.المستعمراتتلكلخيراتنهبه

حركاتظهورإلىأدىالذيالأمر،وثقافاتهموبعاداتهم

.بالاستقلالوالمطالبةالامشعمارمقاومة

العشرينالقرنفيالعالم

مضى،وقتأيمنأكثرالعشرينالقرنفيالعال!تغير

زادواإذ،اسمكانعددفيوهائلسريعازديادحدثفقد

عامبليونء،2إلىام009عامنسمةبليون751.من

منالتسعينياتمنتصففيبليونلأه75وإلىأم،059

كبيرةزيادةزادالصناعيالإنتاجأنكما،العشرينالقرن



التقدمأنكما.العالميةالتجارةمعاط،لكذلكر،ملحوظة

وملامحها.الحياةطرقغير)الت!شولوجيا(التقنيةالعلومفي

فيبدأقدالفضاءعهدكانحتىأم579عامحلأنوما

فضائيةمركباتإرسالمنتمكنالذفيالسوفييتيالاتحاد

الفضاءروادنزلام969عاموفي.الأرضحوللتدور

القمر.سطحعلىالأمريكيون

دولوظهرتالاستعماريةالإمبراطورياتزالت

العالم،علىالأوروبيةالسيطرةوات!ت،جديدةوشعوب

بديلينالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسوفييتىالاتحادوظهر

الديمقراطيالنظامينبينالتنافسأوبول،الأوروبيةللقوى

قريةوأصبح،العالمممكانبيناءواجزوقلت،والشيوعي

الحديثة.والاتصالاتالمواصلاتبفضعل،صغيرةإلكترونية

الأولىالعالميتانالحربانأساساهي.العالميةالحروب

الثانية.العالميةالحرب؟الأولىالعالميةالحربانظر:.والثانية

،أم189و4191عاميبينالأولىالعالميةالحربقامت

بينوالاستعماريةالاقتصاديةالقوةأجلمنالتنافسبسبب

فيالشعوبرغبةبسببوكذلك،الأوروبيةالدول

بينقامتالتيالسريةالتحالفاتبىببوأخيرا،الاستقلال

عاميبنالثانيةالعالميةالحربوقامتأوروبا.حكومات

هتلر.أدولفبرئاسةألمانيالتوسعاتنتيجةأم459أو939

.أم459عاماليابانوحليفتهاألمانياباستسلامواش!

كلعلىمدمرةالعالميتينالحربينآثاركانتوقد

إلىالإشارةوتكفي،العالممنأجزا?خيرةوعلىأوروبا،

الطائراتأسقطتهاالتيالذريةالقنبلةأشاعتهالذيالدمار

عاماليابانفىوناجازاكيهيروشيما،علىالأمريكية

36يخرتا،لملعاا

أمريكاظهور،الحروبتلكاثارمنكانكما.أم459

أوروباحلتحلانبدأتاعالميتينقوبنالسوفييتيوالاتحاد

المجاللات.شتىفي

الثانيةالعالميةالحرببعدالشيوعيةنمت.الشوعيةقيام

،أخرىآمميويةوشعوبا،والصينأوروبا،شرقيفاجتاحت

وقيامالشيوعيالخطرهذامنأمريكاخوفذلكعنونتج

(.والرأسمالي)الشيوعيالمعسكرينبينالباردةالحرب

-أ059)الكوريةالحربوما.الباردةالحربانظر:

،ام629عامكوبافىالصواريخوحادثةأم(،539

أمثلةإلاام79وهأم579عاميبينفيتناموحرب

.الباردةالحربتلكاتخذتهاالتيللأشكال

دولظهرتألاستعماربسقوط.جديدةدولظهور

نأكما.العالميالقوىميزانفياختلالأبذلكمسببةجديدة

وإنمامنها،الاستعماربخروجتنتهلمالدولتلكمشاكل

الإعاناتمشكلةثم،عامبشكلالتنميةمشاكلواجهتها

.الأخرىوالاجتماعيةالسياسيةالمشاكلجانجاإلى،والديون

السوفييتى.الاتحادوتفككالباردةالحربنهايه

الثمانينياتفيتضعفالباردةالحربحدةبدأت

!جيءبعدخاصة،العشرينالقرنمنوالتسعينيات

السوفييتيألاتحادفيالحكمسدةإلىجورباتشوف

ثم،المتحدةالولاياتمعحدثالذيوالتقارب

وايإصلاحات،أفغانستانمنالروسيايلانسحاب

السوفييتي.الاتحادفيبدأهاالتيوالاقتصاديةالسياسية

أوروبا،شرقيفيديمقراطيةحكوماتظهوركانثم

الحزبوسقوط،والغربيةالشرقيةالألمانيتينواتحاد

آحدكانالفضاءفيالمشي

حقةخهاالتيالمثيرةالإنجازات

لدأوقد.الفضائيةالبرامج

مشصسم!فيالفضاءعصر

صؤحهوفتحالشمري!القرن

تاريخفيجديدة

وساه!ت.الاكتشافات

تة!مفيالفضائيةالرحلات

الطصممنالكتير

لتكنولوجيا.وا



بخرتا،لملعاا64

الرئيسيةالتطورات

اضحليلالر:عدسيحمولدطور

.أم009سةحوالىلياحعسيا

الرحلاتلأ!لىرايتالأحوادقام

مأ306عاءدالطائرناساححةا

ا!صةلطرشهأيشتاي!تا-أشحر

مأ506مةكي،لسيما

الأولىالعالميةالحرب

1114(11618)

مقارلتهابم!سالشعوبثروات

الوطيالماغمعرشةأساسعلى

المتسع!.لدلكالإجمافي

الإحمالىالوطميالماعويع!ى

التىوالسلعالحدماتقيمة

سحةخلالالأقطاراأحديشحها

الوطيالسابخولازال.واحدة

أدنىفيالاميةالدولفيللفرد

.مستوى

احيشليرا!ليمعاحصدرأاكخشص

اخلاتياتا!ىالحواصبئ!!أشاصعت

اسسر!!االودسالأرسا!:ا

عرصر،وليحةاضيطاالإداعةهئةقات

ءأ136ممسةا-احااليتلماري

الثايةالعالميةالحرب

(أم41-ءأ)939

1625

قصأول)سالفا(-االاتحاد-أ
احو!ييي

.أم579سة،المصاءإلىصاعي

(ام9)57الففماءعصر

بم(أ759-91)57فيتنامحرب

(أم539-0591)الكوريةالحرب

ا

،ححةعمليةإحراء"ولاصاحتولىاشطع

الرييالوويالححصعلىللحصول

.أم749عام!يالأكسحيرمحقوص!

ء7!أ

هـ!إاشالمحفش

ذ!!أئتمص1

-!

لااالمحيط

الشصا

لىاحداللئمحص!مرلععحماليإوفس،+

الىاتللشحصمنوسطإحطلىوطس،حى

!!ثالللسصط!محدصطإحمالىث!س،دلح"

اثإاللشص!حدامثحلمرإحمادو!س!د!

الانقلابمحاولةبعدالسوفييتيالاتحادفىالشيوعي

الجمهورياتأعلنتثم.جورباتشوفضدوقعتالتي

اممتقلالهاالسابقالسوفييتيالاتحادتكونكانتالتي

السوفييتيألاتحادتفككوهكذا.ام199عامبنهاية

باسمعرفكونفدراليااتحاداالجمهورياتهذهوكونت

المستقلة.الدولكو!نولث

علىطرأالذيالتطورغير.والتقنيةالعلميةالإنجازات

بعضفىوخاصة-أحشريناالقرنفيوالتقنيةالعلوم

،والحاسوب،الصناعيةوالأقمار،الطائرات،مثلالمجالات

فيثورةحدوثإلىوأدىالبشرحياة-وغيرهاوالليزر

ومن،المشاكلبعضأحدثالتطورهذاأنغير،العالم

أصيا.لأالمحص

اشحورر!

التطورثم،الناسعلىوأثرها،الذرةمشاكلذلك

التطوروكذلك،البيئةفيتلوثمنأحدثهوماالصناعي

أصبحتالتيالسكانعددزيادةمنإليهأدىوماالطبي

يؤدلمالتطورذلككلأنكما.العالميهددخطراالآن

المشاكلومازالتمنقسمامازالالذيالعالموحدةإلى

،الباردةالحربنهايةمنالرغموعلى.تسودهوالحروب

مازالوغيرهالنوويللسلاحالدولبعضامتلاكفإن

الدولبينزادتالشقةأنكما،العالميالسلاميهدد

اتجاهاليوموهناكخطر،حدإلىالفقيرةوالدولالغنية

العالممشاكلحلضرورةإدراكوإلىأكثر،تعاوننحو

.الحربطريقعنوليسالسلميةبالطرق



56،تاريخالعالم

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والمقالاتالأرجنتينمثلدولةكلمقالةفيبالتارقئالخاصالحزءانظر

ألضا:انظر.تاريخ،اللتحدةالولايات،تاريخ،اللغربمثلالممفصلة

والمناطقالقاراتتا،-يخ

الهادئالمحيطجزرالوسصأمريكاآمميا

الأوسطالشرقأوروباإفريقيا

البلقانتينيةاللامريكاأ

القديمةالحفماريةالمراكز

طروادةالسندوادي.حضارةبابل

القديمةمصرالحيثيونحضارة،إيجةلحر

النولةسومرالنهرينليرمابلاد

الحفماريالتقدم

إمبراطورية،كوشانالقديمةو،رسالأترسكانيون

ياليديجيارةشورآ

لياومقديحرتا،لمسطين!يقغرل!ا

لوكيحيقياةمكسوأ

ليهودارطاجةيمةلقداروما

نيااكلدلعربا

كوشالإسلامقبلالعرب

ام505إلى005عاممنالعالم

العبيديونالفاطميونبنينالأزتك

والفرومسيةالفرسادعامالمائةحر!الإسلام

الكونغوالصليبيةالحرو!لإقطاعا

دولة،الإسلاميةمماليدولة،صنغيالسيزنطيةالإمبراطورية

شعبالمايا،الدولة،العباسيةالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

،الإمبراطوريةالمغوليةالعصورالوسص،الدولةالأموية

الدولة،المملوكيةدولةغانا،الإنكا

الفايكسجالدولة،الأيوبية

الغربيةالحفارةانتشار

النهضةعصرعاماالثلاثينحرباللوثريالدينيالإصلاح

الجديدةفرنساالسبعالسنهواتحرب8481ثورة

مؤتمرفيينا،الدولة،العتمانيةالأمريكيةالثورة

الجغرافيةالكشوفالعقلعصرالصساعيةالثورة

الفرنسيةالثورة

المتحدةالأم

الباردةالحرب

الثانيةالحليجحرب

علمثار،لأ

لأدب

ممتعمارلا

كيةلاشترا

علم،ريخلتا

التشكيليلتصوير

لةلثقا

العشرينالقرنفيالعا!م

الأولىالعالميةالحرب

الثانيةالعالميةالحرب

فيتنامحرب

صلةذاتأخرىمقالات

اطرب

السمائيةاطركة

اطضهحارة

كومةلحصا

طيةيمقرالدا

ينلدا

لرقا

الكوريةالحرب

الفضاءرحلات

النوويةالطهاقة

التاريخقبلماشعوب

الشيوعية

الأرضيالعالم

السكانعدد

العلم

العمارة

القانون

يكيونمرلأالهنودافن،لنحتالةلكتاا

الكلاسيكيةالموسيقى

الموضوعصرعنا

القديمةالحضاريةالمراكز-1

أكسومهـ(والفرات)دجلةالرالدينوادي-أ

السندوادي-والنيلوادي-ب

هيهواجوادي-زفلسطينوالشامبلاد

العربيةالجزيرة-خكوش

الحفاريالتقدم-2

الكبرىالإصراطوريات-أ

اللإغريق-ب

لروماناخ

والصينالهندفىالإنجازات-د

ما005إلىمهـ5.عاممنالعالم-3

الوسطىالعصورأوروبا-أ

البيزنطهيةالإمبراطورية-ب

لإسلامياأ3العاج

الصين-د

اليابانيةالحضاريةظهورهـ

الهنداحتياحعصر

الإفريقيةالإسلاميةالحضارات-ر

الأمريكتينفيالح!اراتح

الغربيةالحضارةانتشار-4

النهضةعصر-أ

الجغرافيةالاستكشافاتعصر-ب

الإسلاميةالإمبراطورياتج

واليابانالصينفيالتطهورات-د

القوميةوالحركاتالديمقراطياتقيامهـ

الصناعيةالثورة-و

لاستعمارا-ز

العشرينالقرنفيالعالم-5

العالميةالحرو!-أ

الشيوعيةقيام-ب

جديدةدولظهور-ح

السوفييتيالاتحادوتفككالباردةالحربلهاية-د

والتقنيةالعلميةالإنجازاتهـ-

أسئلة

؟الحضاريالتطورنحوالوية!الزراعةاكتشافمهدكيف

الصيمية؟بالثقافةالمبكرةاليابانيةالحضارةتأثرتكيف

الحالية؟الهحدحضارةفيللآريينالرئيسيةالمساهماتما

الغرليةأورولافيتطورتالتيوالسياسيةالسسكريةالأنظمةما

الغربية؟الروما!ةالامبراطوريةسقوطأثرع!

المشرحياةتغييرفيوالتكنولوجياالعلومفيالتقدمصاهمكيف

العشرين؟القرنخلال

والمصريود؟السومريونبهاقامالتىالمهمةالإنجازاتما

انتشارعرقلةفييمامؤتمرفىالأوروبيونالزعماءحاولكيف!

والقومية؟الديمقراطية

الرومالية؟الإمبراطوريةدىالإغريقيةالثقالةعلىالمحافظةتمتكيى



الثالثالعالم66

الناميةالأقطارعلىأحيانايطهلقاسمكاقلما!

اللاتينية.وأمريكاوإفريقياآمميافيوخصوصا،اقتصاديا

غيرللأقطارالثالثالعالممصطلحاستخدمفقدكذلك

دولأوالمحايدةالدولالأقطارهذهوتسمىسياسيا.المنحازة

الأولأص!أساا-منتظمبشك!!-تساندلملأنهاالانحيار،عدم

كانتالباردةوالحرب.الباردةالحر!خلال،الثانيالعالمأو

أصشيوعية.اأسدولار،الشيوعيةغيرالغربيةالدولبينتوترفترة

-1)939الثانيةالعالميةالحرببعدبدأتقدوكانت

عديدةأقطارإلىالأولالعالممصطلحويشيرأم(.459

الصناعيةالعربيةوالدولالمتحدةالولاياتتشملشيوعيةغير

إلىيشيرف!صانالثانيالعالممصطلحأما.واليابانالأخرى

،الأحرىالدولمنوعدد)السابة!(السوفييتيالاتحاد

حكوماتتحكمهاكانتالتي،الشرقيةأوروبافيوخاصة

اسسياسةاخبراءبعضراعتبروقد.الباردةالحربخلالشيوعية

علىنآخرراعترضول!ش،،الثالثالعالمأقطارمنالصين

أضانىاأعانماوالأولالعالمإلىالإشارةبدأتوقد.ذلك

الحربانتهتعندماالسياسيمعناهاتفقدالثالثوالعالم

العشرين.أغرنامنالثمانينياتأواخرفيالباردة

أكثريسكنها،دولة021حواليالثالثالعالميضم

الثالثالعالمأقطاروغالبية.العالمسكاننصفمن

السببكانتالتيالغربيةأوروبالدولصعابقةمستعمرات

اقتصادهانمووتأخرالدولهذهنهضةعدمفيالرئيسي

ويستولونإليهميعودشيءكلكانحيثوصناعاتها

استقلالهاعلىتحصلالمستعمرةالدولهذهبدأت.عليه

اقتصادهايقومالتالثالعالمدولوغالبية.ام459منذ

يصدرمنهاأحضيروا.قليلةصماعاتوأنشأت،ارراعةعلى

كما.مصنعةسلعمقابل،الصناعيةالدولإلىالخامالمواد

من%06حوالىويعيمق،فقيرةالثالثالعالمدولغالبيةأن

شديد.فقرفيسكانها

دولانضمتالعشرينالقرنمنالستينياتوخلال

وقدمصالحها.لتعزيزالمتحدةالأمإلىالثالثالعالم

الجمعيةفىالأصواتأغلبية،الثالثللعالماليومأصبحت

.المتحدةللأمالعامة

ركزتالشمرين،القرنمناسسبعينياتأواسطومنذ

الاقتصادية.مشاكلهاعلىمتزايدبشكلالثالثالعالمادول

منتفضيليةتحارةواتفاقياتماليةمساعداتطلبتفقد

وكانت.الأرضثروةتوزيعأجلمن،الصناعيةالأقطار

والدولالمتطورةولأولابينالاقتصاديةالخلافاتأنترى

وغيرالشيوعيةالدولبينالخلافاتمنأهميةأكثرالنامية

مصطلحالثالثالعالمدولتفضلالسبب.ولهذاالشيوعية

بدلأ،الثالثالعالملدولوالجنوب،الغنيةللدولالشمال

الدولغالبيةوتقع.والثالث،والتاني،الأولالعالممن

بينما.الشمالفيالشيوعيةغيرأمالشيوعيةسواءالصناعية

.الجنوبفيالثالثالعالمدولغالبيةتقع

بطيئةالغنيةالدولأصبحت،الباردةالحربنهايةمنذ

منوأكثر.للمساعدةالثالثالعالمدولمطالبتلبيةفي

الاتحادوجمهورياتالشرقيةأوروبادولغالبيةبدأتذلك

طلبفيالثالثالعالمدولتنافسالسالقالسوفييتى

منوغيرهالدوليالبنكويقوم.الأوأ!أ-ااحاام!ا!سماعدات

العالمفيللتنميةالاعتماداتبتوفيرالد:أجةالمنظمات

الثالثالعالمدوللأنبطيئاكانالتقدمأنغير.الثالث

المرتفعةوالنسبة،للسكانالسريعالتزايدم!تعانىظلت

والأمية.المرضمن

النامية.البلدانأيضا:انظر

الكرةنصفعدىيطدقعام!طحالقديمالعالم

الجديد.العالمفيسمىالغربيال!صةنصفأما.الشرقي

وأوروباوإفريقيااسيامنكلقاراتأغديماااالعاويضم

مايستخدمكثيرأالقديمالعالممصطهلحولكنوأستراليا.

ويستخدم.الأوروبيةالحضارةأوأوروباأإللإشارة

وعلمالنباتعلمفيالجديدوالعالمالقديمالعالممصطلحا

مجموعتين:إلىالقرودالحيوانعلماءيقسمفمثلا.الحيوان

الجديد.العالموقرود،القديمالعالمقرود

الأرضية.الكرةنصف:أيضاالظر

نأيمكنالتياللغةهىالعالميةال!غة.اللغة،العالمية

حلماظلتوقد.العالمفيالناسجميعبهاويتفاهمتحكلم

واللغةإنشائها.إلىالعلماءبعضوسعى،الناسلعضعند

وجودواقعولكنالناسبينللاتصالالرئيسيةالوسيلةهى

الناسبينحاجزا،الغالبفي،اللغةجعلمتعددةلغات

بينهم.تفاهموسيلةمنهاأكثر

وواضحة.بسيطةالعالميةاللغةصالحفيوالححإلتى

الثقافيةالروابطفإن،اللغةنف!ريتكلمونالناسكانفإذا

.الدولبينويزدادالخيريعم،وقدأوثقمشكونوالاقتصادية

مثاليينالعالميةاللغةدعاةيعتبرونكثيرون،هناكذلكومع

عمليين.غير

فكرةصاحبديكارترينيهالفرنسىالفليسوفيعتبر

نأالمعروفمنلكنعشر.السابعالقرنفيالعالميةاللغة

اقترحقديوهيميامنكومينيوسجونوالأسقفالمعلم

ابتدعالوقتذلكومنذ.الفترةنفسفينفسهاأغ!صةا

علىللاستخدامخصيصاصممتلغة002منأكثر

العالمي.المستوى

لغةهىنجاحامشروعهالاقىالتيالعالميةاللغاتهذهأول

العالمتعنيانكلمتينمناسمهااشتقالميالفولابوك
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عام)فيالمقترحةاللغةهذهابتكرا!ذيوالرجلوالتحدث

ذلك،وبعدشليير.مارتنجوهانالألمانيالقسهوأم(987

.نيوترالإديوموهيالفولابوكلغةمنمبسطةصورةاقترخا

صورةوهيوالإيدوالإسبرانتو:المقترحةالأخرىاللغاتومن

الدولية،واللغةالإسبرانتو،والإنترجلوسيا،منمنقحة

الإلم!برانتو.هيذاعتالتىاللغةفإن،ذلكومع.والإسبلين

القرونوفىكبير،حدإلىدوليةلغةالإنجليزيةواللغة

نتيجةالأقطارمنكثيرفىالثانيةاللغةأصعبحت،المنصرمة

ولترويج.وألاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةللتطورات

الإنجليزيةالعلماءأبتكر،النطاقالواسعالاستعمالهذا

نحووتشملالإنجليزيةمنمبسطةصورةوهي،الأساسية

أنظر:.الإنجليزيةاللغةفىاستخدامهيشي!!مماكلمة085

اللغة.الإسبرانتو،

للغة.ا،الفولابوك،اللغة،لدوليةا:أيضانظرا

التيالجوقةموسيقىفىالأعلىالقسمالطيقةعكالي

بالصوتمايسمىوكثيراأكثر،أوقسمينمنتتكون

الأصواتمنالنوعوهذاوالأولاد.النساءوتغنيه،الأعلى

مثل:الموسيقيةالالاتبعضتعزفهالالاتبموسيقىالخاصة

أيضاويعرفوالأوبوا،،والكلارينيت،والناي،الكمان

موقعومن،الأرغنأوللبيانوالعلياالمفاتيحعلىبالضرب

ا!لفتاحجأوالصولمفتاحأماالدو.نغمةمنبقليلأعلى

المدرجفيالخامسالصفلتعيينتمتخدمالتيالعلامةفهو

عاليةالالاتأوالأصواتعلىبهيستدلالذيالموسيقي

الطبقة.

أبوم(.711-؟هـ،39-؟)رفيعالعاليةأبو

المقرئالإمام،البصريالرياحيانمهمبنرفيعالعالية

.الأعلامأحدالمفسرالحافظ

أبيخلافةفىوأسلم،شابوهوضل!!إيدالنبيزمانأدرك

وابنوعليعمرمنوسمع،عليهودخلالصديقبكر

عنهم.اللهرضىالصحابةمنوكأجرهموعائشةمسعود

العلملنشروتصدر،كعببنأبىعلىوقرأهالقرانوحفظ

الحبحاببنشعيبعرضا:القراءةعنهأخذ.صيتهفذاع

كثيروكان.قيلفيماالعلاءبنى!روأبو:منهم،واخرون

الفتن.عنورعا،.مبتعذازاهداسنة،صاحبالعلم

كامدةدورةالأرضخلالهتدورالذايادزمنهوالعام

القمريالعامأما،الشمسيالعامويسصثالش!سحول

أيضاالعامالقمر.ويسمىدورةعلىحسابهيقومالذيفهو

يستخدمهاالتيالأعواممنمختلفاننوعانوهناك.السنة

والسنة،ايرعتداليةأوالشمسيةالىمنةهما،الفلكعلماء

الاعتدالخلالللشمسممرينبينالزمنوهي،المدارية

هذهطولويبلغ.مارسشهرفييحدثالذيالربيعي

ثانية.46ودقيقة48وساعاتوخمسيوما365السنة

كما.والفلكيةالعمليةالأغراضلكافةالسنةهذهوتستعمل

.السنويلتقويمناالشائعالأساستعتبر

يوفا365منتتكونالتيف!،النجميةالسنةأما

الثانية.ونمسفثوانوتسعدقائقوتسعلمساعاتوست

نفسإلىرجوعهافيالأرضتستغرقهالذيالزمنوهي

وتعتبر.الثابتةالنجومإلىبالإشسارةوذلكمدارهافيالمو!

بسببوذلك؟الشمسيةالسنةمنأطولالنجميةالسبنة

فيالنجميةالسنةاممتخدامالنادرومنالاعتدالين.تقدم

الفلك.علماءحساباتغير

عليناوينبغيفقط،يوفا365طولها.الشمسيةالسنة

الزمنفارقلتصحيحع،أعوامأربعةكلإضافييومإضافة

هذهوتسمى.الشمسيةوالسنةالسنويالتقويممنكلبين

إلىتطولالتيالسنةأي،الكبيسةالسنةالرابعةالسنة

يوما.366

فبراير.شهرمنوالعشرونالتاسعهوالزائدواليوم

التقويممتوسطيجعلأعوامأربعةكلإضافييوموزيادة

وهكذا،.ثانية41و،دقيقة11بمقدارطولأأكثرالسنوي

تنقسمالتيتلكإلىإلاالقرنسنواتفياليوميضاففلا

،0071،0018أعوامفإنولذا.004رقمعلى

0002عامأما.فقطيوما365أيامهاعدديبلغام009

الثانيةفتعدلالحاضرالوقتفيأمايوما.366فسيتضمن

منالأرضدورانمعدلعنالناتجةالفروقمنالكبيسة

آخرمنعادةتطرحأو،إليهتضافأنفإما.أخرىإلىسنة

السنة.فيدقيقة

فيضرورياجزءا،الكبيسةالثانيةوحدةأصبحتوقد

الزمنفواصليقيعسونالعلماءبدأأنبعد،السنويالتقويم

الساعة.انظر:.الذريةالكبيرةبالساعات

وقدقمريا.شهراعشراثنيمنالقمريةالسنةوتتكون

يوما.435وفيها.القمريةالسنةاليونانقدماءاممتخدم

علاقةولاأيضا،القمريةالسنةالهجريالتقويميستخدم

الإسلاميةالدولتستخدم.المسنةبفصولفيهللشهور

بذيوتنتهيبالمحرمشهورهتبدأالذيالهجريالتقويم

.الهجريالتقويمانو:.الحجة

أولفيالغربيةالدولمعظمفيالسنويالتقويمويبدأ

مارس25أنتعتبرالأوروبيةالدولمعظموكانتيناير.

فيهبشرالذياليومهوأنهمنهماعتقادا،البشارةيومهو

الأولاليومأي،المسيحبحملهامريم(السلام)عليهجبريل

عامفيالغربيةالدولمعظماختارتوقد.السنويللتقويم

،جريجوريالباباإلىنسبة،الجريجوريالتقويم،أم006
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اختارتكما.للعامبدايةينايرشهرمنالأوليحددالذي

.الجريجوريالتقويمأم752عامفيإنجلترا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكميسةالمسةالميلادبعدالاعتدال

.مقاحسنوياأضقويماالأوليممياد

المشرفة.الكعبةبمسورة،الفيلان!:.الفيلعام

روماجمهوريةفيالشعبعامةالرومانا!امة

الفلاحينمنوالمزارعينالمحررينالعتقاءوشضمن.القديمة

!سي!يعر!ول!.أشومانيينالأرستقراطي!تاالأشرافوتابعي

!سانتقداشومانيير،والأشرافالعامةبينالفروقظهرت

أعامةأثانوالميلاد.قبلالسادسالقرنأوائلمنذموجودة

أنهمإلا،الجيشفيويخدمون،لالملكيةسمتعونالرومانمن

وظلوا.الحقوقمنالكثيريحرمونكانوا،طبقتهمبقيةمثل

وأ،العامةالخدمةفيبالعمللهميسمحلاطويللوقت

وكانوا.قساوسةيصبحواأنأوالانتخاباتفيالاقتراع

القضاةوكان،طبقتهممنليسوابأشمخاصالزواجمنيمنعون

غالبا.عادلةغيرمعاملةالعامةيعاملون

أحامةاهددالميلاد،قبلالخامسالقرنأوائلوفي

لهميسمحأءمايحاربوا،أدمميرشضونبأنهم،الرومان

أ!امةاأعطىوقدحقوقهما(.عن)المدافعينالتريبيينباختيار

الذين،حقوقهمعنالمدافعينانتحابفيالحقالرومان

.المشرعونالقضاةيصدرهاالتيالظالمةالأحكاميرفضون

منبالزواخ!الرومانللعامةلمممح.م،ق454عامفيوأخيرا

بتقلدلهمسمح،.مق367عاموفي.الرومانالأشراف

بأنهماعلن.مق003عاموبحلول.القنصلمنصب

.الأخرىالمخاصبويتبوأواقساوسةيصبحوالكيمؤهلون

الرومانأحامةا-القبائلجمعيةأعطت.م،ق287عاموفي

كلتلزمالتيالقوانينإصدارفيالسلطة-الرومانوأشراف

إلىالانضمامفياشومانالعامةمنالأغنياءوبدأ.الناس

بقيلكن،.جديدةعلياطبقةلتكوينالرومانأشراف

الطبقاتعنللدفاعالشعبومجلس)المدافعون(التريبيون

..مق27عامفيالجمهوريةنهايةحتىرومافيالفقيرة

.التريبيونالبريتوربم،الرومانالأشراف:أيضاانظر

الأوروبنإلىعامةبصورةيشيرمصطدحلعقدبعكامل

وغالبا،سنواتلعدةعملعقودعلىيوقعونكانواالذين

وطعامهم،رحلتهمنفقاتتسديدمقابلأرئمشواتماتكون

المستعمراتإلىبالذهابلهوالسماحومس!سهم،وملابسهم

الخدممعظموكان.وثيقةيسمىالعقدهذاوكان.الأمريكية

تتراوحالذينالشبانمنالعقودهذهبموجبيعملونالذين

حياةإلىيتوقونكانواوالذينعاما،2وه51بينأعمارهم

إلىالمنفيينوالسجناءالمدينينبعضأرسلكماأففمل.

وثائق.بموجبيعملونخدمابوصفهمالمستعمرات

،الميلاديعشراسحالغالقرنأثناءبالعقدالعامليننظامبدأ

الأمريكية.المستعمراتفيالتكلفةزهيدعمللتوفيروذلك

بعدالمستعمراتإلىالمهاجريننصفمنأكثروجاء

عاملينبوصفهمالميلاديعشرالسابعالقرنمنالثمانينيات

السودأصبحالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلولحلولبالعقود.

الجنوبية.المستعمراتفيالعمللقوةالرئيسيالمصدرهم

التاسعالقرنبدايةإلىأحقودباعاملونهناككانو

العملقوةمنرئيسئاجزءاهؤلاءيعدا3ذأطثوبعدعشر،

.المتحدةأ!لاياتافي

لمبيدالعسكريالشفرةالاسمالبرفقاليالعامل

الحربأثناءالمتحدةالولاياتالمشخدمتهضار،أعشاب

السبعينياتأوائلوحتىالستينياتأوائلومنذ.الفيتنامية

برلقالأمريكيةالمسلحةالقواتقامت،العشرينالقرنمن

.ولاوسالجنوبيةفيتنامومزأرعأدغالفوقالبرتقالىالعامل

الأشجارلتجريديستخدمالبرتقاليالعاملوكان

المحاصيلولإبادةوإزالتها،الأوراقمنوالشجيرات

العدو،اختباءأماكنيكشفالرلقكانكما.الزرأعية

القواتقامتام،779عاموفي.الغذائيةالمحاصي!طويبيد

البرتقالي.العاملمنإمداداتهابتدميرالأمريكيةالمسلحة

البرتقاليالعاملعلىباللائمةألمحاربينقدماءبعضوينحى

،ام099عاموفي.لاحقةصحيةمشكلاتفيلتسببه

يوجدلاأنهتبيندراسةأمريكيةحكوميةوكالةنشرت

الإصابةخطرمنيزيدالبرتقاليالعاملأنعلىدليل

وبعض،المحاربينقدامىمجموعاتولكن.بالسرطان

الدراسة.تلكنتيجةفخدوا،الطبنالخبراء

منمتساويتينكميتينمنالبرتقاليالعامليتكون

تي.5-4-2ودي،4-2هماضارينأعشابمبيدي

مادةيحويتى5-4-2المبيدأنالباحثوناكتشفوقد

المادةتلكمنقليلةكمياتتسببوقدللبشر.سامة

خلقيةعيوبعنهاتنتجأو،الموت-ديوكسينالمسماة-

.أخرىبدنيةمشكلاتأو،السرطانأو،الولادةعند

ضربإذاالتيالأعدادمنعددأيالحساييالعامل

3الأعدادفمثلا،.الأصليالعددتعطىبعضفيبعضها

والعواملأ.2=34*لأن12دعواملهي4و

ا،والعددان،6و2هي21للعددالأخرىالصحيحة

منلواحدأعمقبفهمالعواملتحديدويزودنا.21و

الأعداد.بينالكبيرةالعلاقات
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تقديرهيمكنالواحد،عدافيما،ص!يحعددوكل

لهالذيوالعدد.الأقلعلىعاملينضربكحاصل

يسمى-واحدوالعددنفسهالعدد-3فقطمختلفانعاملان

عامليهلأنأوليعدد7فالعدد.أصمعدداأوأولياعدفىا

الأوليةالأعدادوأصغر.فقط7والعدذاالعددهما

.91و،2،3،5،7،11،13،17هيالثمانية

أولي.غيرعددايسمىعاملينمنأكثرلهالذيوالعدد

،1،2:هيعواملثلاثةلهلأنلىأوغيرعدد4فالعدد

،4،6،8،9هيالثمانيةالاوليةغيرالأعدادأصغر.4

وأأولياعدداليسواحدوالعدد.01،21،41،511

أولي.غير

ضربتإذاالتيالأوليةالأعدادهي.الأوليةالعوامل

واحدةمجموعةنابخهوعددوكلالعدد.ينتجبعضهافي

تقديرهيمكن42فمثلا،.الأوليةالأعدادمنفقط

،3*2*282هيأوليةأعدادضربكحاصل

.3و2هي42للعددالأوليةوالعوامل

العددقسمعدد،لأيالأوليالعاملعلىوللحصول

عادةالأسهلومن.بالتساويفيهيدخلأوليعددأيعلى

مثلا،.بالتساويالعدديقسمأوليعا-دأصغرتستخدمأن

بالتقسيمتبدأ022للعددالأوليةالعواملعليتحصللكي

.(011-2-022)2على

يستحيلأنإلى2علىالقسمةخاوجتقسيمواصل

يمكنلاههفالعدد،55(-2-11)20علىتقسيمه

لا3،التاليالعاملكذلك.باقبدون2علىتقسيمه

الأولىالعاملأنغير.باقبدونعليه55تقعسيميمكن

ه-)55باقبدونعليه55يقسمأنيمكن5الأكبر،

إذن.أوليعدد5و2مثل،11والعددأ(.أ=

،5811*2*2هو022للعددالأولىفالتحليل

ضربحاصلويعتبر.ا2،5،1هىالأوليةوالعوامل

الوحيدةالطريقةهو(ترتيب)بأياا*5*2*2

الأعدادضربكحاصل022أحدداتقديربهايمكنالتي

يلي:كمابيانهايمكنالعمليةوهذه.الأولية

2ث

2ث

باقيا()يتركث2

قيا(با!يترك)ث3

)أولى(ث5

11

نفمسهالعددهيأولىعددلأيالوحيدةوالعوامل

واحد.والعدد

عاملاماعدديكونعندما.ا!لشتركةالعوامل

،المشتركالعامليسمىفإنهالأعداد،منأكثرأولاثنين

القاسمأيضاوهوالأكبرالمشتركالعاملأكبرهاويسمى

قاسمأيضاهوعددأيعاملإنحيثالأكبر،المشترك

أربعةلهمامثلا،،03،45فالعددانالعدد.ذلك

المشتركوالعامل،1،3،5،51:مشتركةعوامل

الأكبرالمشتركالعاملعلىتحصلولكي.51هوالأكبر

كلمجموعةعليالحصولأولاعليكأكثر،أولعددين

يوجدعاملأكبراخترذلكبعدثم.عددلكلالعوامل

المجموعاتكلفى

في18،03،42للأعدادالأكبرالمشتركفالعامل

يلي:كماهىالمثالهذا

العواملمجموعةالعدد

811،2،3،6،9،81

1،03ء،031،2،3،5،6،01

241،2،3،6،7،41،12،24

،المجموعاتكلبينالأكبرالمشتركالعاملهو6العدد

،18،03للأعدادالأكبرالمشتركالعاملهو6فالعددإذن

42.

ديسعددينأيعلىيطلق.ا!لرتبطةالأوليةالأعداد

أوليةأعدادالواحد،بخلافمشتركةعواملبينهما

فمثلا،بعضئا،لبعضهابالنسبةأوليةأعدادأومرتبطة

هي:21عوامل

1،2،3،4،6،21

.1،5،7،35:هي35وعوامل

غيرمشتركةعواملبينهماليس35و21والعددان

مرتبطة.أوليةأعدادإنها:يقال،ولذلك.الواحد

مقدارهو4+س)2الجبريةالمقادير.الجبريةالعوامل

بأ،ب،أ،1،3:فمثلا،عوامللهاأيضا(جبري

هيب2أ،ب2،أ،أ،اوالمقاديرأب(.)3دعوامل

بنفسالجبريةالمقاديرعواملعلىوتحصل.ب2أدعوامل

بأ،فضرب.الصحيحةللأعدادبالنسبةتتمالتيالطريقة

بأ2إذن،2أب4+بأ2يعطيب(2+2)أ*

الأخرىالعوامل20أب4*ب2أ2دعواملهيب2و

.أب،ب،أ،21،2!طأب4+ب2أ2د

باستخدامعواملإلىتحليلهيمكنلا2ب2+أالمقدار

والعدد.مركبةأعدادعواملهأنإذ.فقطحقيقيةأعداد

يأ،تخيليوعدفىحقيقيلعددالكلىالمجموعهوالمركب

سالب.لعددالتربيعيالجذر

الأعداد.أنظمةالجبربمأيضا:انظر



الريصيالعامل07

الحمراءالدمكرياتفيتوجدمادةالردضيالعامل

علىتحتويالتيالحمراءالدمخلاياتتراص.الناسلمعظم

العاملمضاديسمىمضاداجسمالامستإذا،المادةهذه

خطرمرضإلىالتفاعلهذايؤديأنويمكن،الريصى

.الموتإلىأوجدا

عليهميطلق،العاملهذالديهمالذينوالأشخاص

سالبو،عندهميتوافرلاوالذينالريصي،العاملموجبو

كارلمنكلالعاملى،هذااكتشف.الريصىالعامل

الاسمبهذاوسموهوألكسندرفينر،ليفينوفيليبلاندشتايز

.0491عامالريصيالقردفىاكتشفوهلأنهما

ول!ش،الدمفىطبيعياالريصيالعاملمضاديوجدولا

إليالريصيالعاملموجبشمخصمنديمنقلتمإذا

مضادشكونأنيمكن،الريصيالعاملسالبشسخص

الوقتوفى.الشخصعندالدمبلازمافيالريصيالعامل

المنقولالدمفإن،الريصيالعاملمضادفيهيتكونالذي

.خطيرةتفاعلاتأيةتحدثلابحيثجدا،مخففايكون

العام!!موجبالدممنمزيداالمريضتلقىإذاولكن

الدمكرياتيهاجمالريصميالعاملمضادفإنالريصى

تراصها.فيويتسبب،الموجبالعاملذاتالحمراء

يكونأنيمكنإذ،المتوارثالنوعمنالعاملوهذا

العامل،موسطالأبكانإذا،العاملموجبالطفل

كرياتتدخلأنيمكن،الولادةوقبل.العاملسالبةوالأم

العاملمضاديتكونأنيمكنوهنا.الأمدمإلىالطفلدم

بعدإلاالمضادمعظميتكونولا.الأمدمفىالريصي

للطفلمشكلاتأيةيسببمافنادرا،ذلكوعلى.الولادة

العامل،موجبآخربطفلالمرأةحملتإذاولكن.الأول

فإندمها،فيالريصيالعاملمضادمنكميةأصلأولديها

الدمكرياتوإتلافتدميرأوتراصيسببأنيمكنذلك

إلىعندهاالمضادمنكبيرةكمياتبتدفقللطفلالحمراء

وأالريصي،العاملمرضالحالةهذهوتسمى.الطفلدم

علىويترتب.الجنيندمتحللمرضأو،الجنينيالحمرأزام

إلىيؤديأنويمكن،الدماغوتلفالدمفقر،المرضهذا

الأمحقنطريقعنالمرضهذامنعللأطباءويمكن.الموت

الريصي.العاملموجبطفلولادةبعد،مباشرةبالمصل

الطفلبإعطاءالأطباء،يعالجه،المرضيحدثوعندما

آخر.بدمدمهيبدلونأوالحمراء،الدمكرياتمنجرعات

.الدمنقلأيضئا:انظر

)الحرايت(.علم،الغاباتانظر:.الغايةلمحيالعامل

الكتاب،القديمالعهدانظر:سدر.،عاموس

.المقدس

.()الزجللشعرا:نظرا.لشعرا،ميلعاا

ويمثل،ايىميةابةفييستعملىلغويمستوىالعامية

تستعمل.الفصيحةألادبيةاللغةمستوىمنأدنىمستوى

سريعةوالعاميةأحيانا.الكتابةفيالعاميةاللهجاتبعض

التغيرومصادر.واحدةحالعلىوأجستوالتطور،التغيير

المحليةسواءببعضبعضهاالمجتمعاتاختلاطكثرةمنتأتى

مستوىمنجدابعيدةأوقريبةالعاميةتحونوقد.الدوليةأو

فيوالثقافةالتعليممستوىذلكفييؤثرومما.الفصحى

عالية،ثقافةوذويمتعلمينالمجتمعأفرادكالىفكلما،المجتمع

الفصحى.اللغةمستوىمنقريبةعاميتهماكانت

الخاصة.العامية؟اللغةأيفخا:انظر

فيهاتوظف،اللغةأشكالمنشكلالخاصةالعاميلأ

والملاحةبالحيويةشسمخاضاتوظيفاوالعباراتالكلمات

مستخدميها.وبيئةتوظيفهالمواقفطبقاالتعبير،وقوة

وأالحرفةأبناءأوالأصدقاءبينالخاصةالعاميةتستخدم

.المكتوبلاالمنطوقالكلاموفيالواحدةالصنعة

أساسعلىالعاميةمنضرباالحاصةالعاميةاعتباريمكن

عنعمومهفيخارجاالكلاممننوعايمثلكليهماأن

وضوابطهاوقوانينهاالفصيحةأوالرسميةاللغةأساليب

العاميةأنفيتتمثلفروفاأوفرقابيسهماولكن.المستقرة

أوسعانتشارولها،اليوميةالحياةفىعاماتوظيفاتوظف

الكتابةأوالمحافلفىعادةتقبللاكانتوإنبموأعم

ذإ،والبيئةالزمانمحدودةفهيالخاصةالعاميةأما.الرسمية

بها،المحيطةوالظروفالأجياللتغيرتبعاتتغيرتلقائيةهى

والاجتماعية.الثقافيةالوجهةمنمستعمليهابتنوعوتتنوع

منهمالكلالخاصةالعاميةمننوعينديننميزأنيمكن

الاخر.دونفيهتتمثلالتىسماته

الختلفةالحرفأهليوظفهاالتيهي.الخاصةاللغة

والصيادينوالنقاشينكالنجارين؟بينهمفيما

عنبعضهاالحرفيةاللهجاتوتتميز..وغيرهم..والبحارة

الطوائف،نظامفيهايسودالتيالمناطقفيكبيرأتميزابعض

علىوقفاتكونوظيفةأوبحرفةطبقةكلتختصحيث

العصرفيوالملاحظ.بعذهممنأخلافهموعلىأفرادها

فيالمواطنينبينمشاعاحظاأصبحتالحرفأنالحديث

الطبقاتتداخلإلىيشيرالذيالأمر،مجموعهم

واضحة.غيربينهاالفروقأصبحتبحيثالاجتماعية

بينالفوارقكثرتكلماالخاصةاللغاتتوظيفيزداد

مننوعالطبقاتهذهبينكانأوالاجتماعيةالطبقات

إلىتلكأوالطقةهذهأفراديدفعقدالذيالأمر،العزلة

غريبة.عباراتأوكلماتتحتأغراضهمإخفاءمحاولة
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اللصوصبينخاصنحوعلىواضحاذلكيبدو

سريةعلىالحفاظتحاولفئاتمنذلكإلىوماوالمجرمين

الجيشورجالالمستشفياتفيكا؟لأطباءبينها،فيماالتفاهم

الجيشفيالجنودبهمايتحدثذلكأمثلةومن.والشرطة

غطاءذات)سترة-الزنط)الحزام(آيمقمثلا:المصري

كنجي--شنجيبرنجي(،الغذائية)الو-خبةالتعيين(-للرأس

هذهأنوواضح(.الليلفيبا-لراسةالقائمين)ترتيب

نأكما،الناسعامةيفهمهالاممحة7الخابمعانيهاالألفاظ

إليها.تشيملاالعاديةالمعاجم

بأنهسابقهعنالنوعهذاويختلف.السوقيةاللهجة

هووإنما،معينةصنعةأوبحرفةالعاملينعلىوقفاليس

المجتمع،فيالدنياالطقاتبينخاصبوجهيشيعاستخدام

النوعمفرداتمنتطوراأسرعالنوعهذامفرداتأنكما

التجديدإلىتميلماكثيراالطبقاتهذهإنإذ،السابق

منالمستوىهذاومستخدمو.اللغويتعاملهافيوالابتكار

ألاجتماعيةالطبقاتمعبهالتعاملعادذيتحاشونالكلام

.الأخرى

الألفاظتلكتكوينفيمهمادواهـاالمجازويؤدي

معانيهااستيعابالصعبمنفإنثمومن،والتعبيرات

.أخرىلغاتإلىترجمتهاكذلكالصعبومن.بسهولة

العربية.اللغةفيقديموجودالكلاممنالضربلهذا

فيالدنياالطقاتا!شعمالاتإلىقديماالجاحظفطنوقد

لغةإلىإشارتهعندأعمالهفيواضحاذلكويبدو.أيامه

وغيرهم.والمحتالينوالشحاذينالسماكين

اللهجة.،العامية:أيضاانظر

إنقاصفيالتسببالقانونفيالمستددمةالعا!

كسرأوجسدهبتشويهنفسهعنالد،شاعفيالشخصقدرة

الإصاباتهذهومثل.الجسمأوعضاءمنجزءأيجرحأو

إصابةكللاتعدحيث،القانونيالتمييزمنشيئااستدعت

الأنفأوالأذنفقضم،مستديمةعاهةتعدنتيجةتحدث

قطعإلىينظرحينفي،مستديمةعاهةلايعدمالشخص

مثللأن،عاهةأنهعلى،عينيهإحدىفقءأوشخصاصبع

فيقدرةأقلالشخصجعلإلىستؤدي،الإصابةهذه

نفسه.عنالدفاع

على،الاعتداءاتهذهمثلإلىالحديثةالقوانينوتنظر

المتحدةالولاياتوفي،خطيرةجسد(يةإصاباتأنها

مستديمة،إصابةإحداثعنهاينتججرجىأيتعتبرمازالت

مستديمة.عاهةبمثابة

الكريم،القرآن(بمالساوية)1!ديانالدينانظر:.العيادة

الرومانيةالكنيسة(بمالمسلمينقبلة)الك!بةالمشرفةالكعبة

عند)ادعبادةالهدوسيةوال!وس(،)العبادةالكمافوليكية

)العبادة(.اليهودية(بمالهندوس

البدائيةالشعوبعندظهرتطريقةالأسلا!!كيادة

لأسلافهمالعائلةأفرادواحترامتبجيلعلىتقوم،القديمة

نأوالقديمةالبدائيةالشعوبمنالكثيرويعتقد.الموقى

أقربائهملمباركةالالهةإلىتتوسلأنيمكنالموتىأرواح

أسلافهم،والرومانالقدماءاليونانعبدلقدالأحياء.

يتسلمأنقبلالصينفيشائعاأمراالأسلافعبادةوكانت

فيشائعةالعبادةهذهتزالولاالأمور.زمامالشيوعيون

إفريقيا.منجزاءوأ،بانواليا،الهند

صغيرةمنحوتهأعمدةالعائلاتنصبتالصينفي

وتحرقاللوحأمامالعائلةوتركع.الأسلافألواحتسمى

البخور.أوالأوراقبعض

-586هـ،.هـ-34ق)38الصامتبنعبادة

قبائلإحدىالخزرجقبيلةمنأنصاريصحابيم(.456

الأنصار.منأسلمواالذينالأوائلالستةومنالمنورةالمدينة

مننقيبااختيارهوتم،والثانيةالأولىالعقبةبيعتيشهد

عشر.ألاثنىالنقباء

تفتهولممجاهدا،مستقيماعابداعنهاللهرضيكان

فيوحفظه،القرانتلاوةعلى.حرصاللهسبيلفيمعركة

منوهو.الويم!بمنو!نع!ي!.اللهرسولعهد

الحديبية.فيالرضوانبيعةأهلومن،والخندقبدرأبطال

منتبرأأسلمفلماالجاهليةفىاليهودمعحلفلهكان

الكتابة.الصفةأهلعلمواالذينمنوكان،حلفهم

منخوفاالولايةوأبى،بالعفةعنهاللهرضىاشتهر

الوليدأبواشترك.إليهيردمايهديوكان.الحقمجانبة

لم.القادةمنوكان،الشامبلادفتحفي-كنيتهوهذه-

هذافىحرامأمزوجتهوشاركتهالبحر،فيالجهاديفته

رضىعثمانالخليفةأيامذلكوكان،واستشهدتالجهاد

أبيبنمعاويةكانحينماقبرصجزيرةفتحأثناءعنهالله

.الشامعلىوالياعنهاللهرضىسفيان

ساحلمدنفتحفيدورعنه،اللهرضي،لعبادةكان

كبيرا.مسجدابهاوبنى،واللاذقيةوطرطوسجبلة:الشام

لمشاركةمصرإلىعنهاللهرضيعمرالخليفةأوفده

.الرجالمنألفبمثابةواعتبرفتحها،فيالعاصبنعمرو

إلىعنهاللهرضيالعاصبنعمرو-أيضا-أوفده

تولى.عنينحوه:وقالالمقوقسمنهوخاف،المقوقس

الخليفةأوفده.الإسكندريةمدينةفتحعنهاللهرضىعبادة

عنهوأثرومعلما.قاضياالشامبلادإلىعنهاللهرضيعمر

رضيوأقامالبلاد.تلكأسواقفيالخمراماكنحرقأنه
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وتولىفلسطينإلىبعدهاوانتقلحمصفىعنهاط!

الله.كتابأبناءهاوعلمقضاءها

181ض!ي!!اكرسولعنعنهال!هرضيعبادةروى

مسنداعنهاللهرضىحنبلبنأحمدالإماموأوردحديثا،

جاوزوقد،فلسطينفى.توفيوأخبارهبأحاديثهمستقلا

العمر.مناسحبعين

كماتعظيمهاأوادهةالحيواناتاتخاذالحيوانعكيادة

بعضوتعبد.والحدسةالقديمةالمجتمعاتبعضفيعرف

لهالطبيعةفيماكلأنلاعتقادهاالحيواناتالمجتمعات

مجتمعيعبدوقد.الأرواحيةالاعتقادهذاويسمى.روح

ليكتسبأو،قتلهعنليعتذرأوودهليكسبحيوائاالصيد

.والقوةالسرعةمثلالحيوانيةصفاته

الحيوأناتالشماليةأمريكاشمالىهنودمنكثيرعبد

لديهاجماعةوكل.بالطوطميةالمعبروفالاعتقادمنجزءا

الطوطماتومعظم.طوطميسمىالذيالمقدسرمزها

الحيوانسلالةأنهاالجماعاتمنكثيرويزعم.حيوأنات

أنهيعتقدونإلهاالناسبعضوعبد.يعبدونهالذيالطوطم

القديمالمصريالإلهيظهرفمثلابمالحيوانشكللنفسهاتخذ

ضخمآسيويإفريقي)حيوانالرباحشكلفىأحياناتوت

طائرشكلفىأخرىأحيانوفىالمنظر(،قبيحأرويلاقصير

منجل.أبايدعىالذيالماء

الطوطم.،الطبيعةعبادة،الأرواحية:أيضاالظر

البلدانبعضفىنشأتدينيةممارسةا!ىعكيادة

اشراعىبالموسمارتباطاللشمسأنالناسبعضزعمعندما

لأشسعةالحاجةحيث،المزارعينوسطوتطورتوالدفء.

وأالصيادينبينتنشأولم.محاصيلهملنضوجالشمس

وكانت.الشمسعلىيعتمدونلاالذينالحبوبجامعي

القديمةمصرومعتقداتثقافةفىمعروفةالشمسعبادة

الشعوبوعبدتالهند.شمالىوفي،والفرسوبابل

التيوتونيةالشعوبوأطلقتأيضا.الشمسالإسكندينافية

الشمسوعبادة.الأسبوعأيامأولعلىالشمصراسم

التيالزراعيةالمناطقفيالأمريكيينالهنودلدىمشهورة

المتحدةالولاياتغربيوجنوبشرقيجنوبفىالانتقع

والماياالأزتكسكانبينأيضااششهرتكما،الامريكية

الجنوبية.وأمريكاالوسطىأمريكاقطنواالذين

إخوانأنهمالمناطقبعضفيوالأمراءالملوكويزعم

يعبدونهمالناسبعضوأصبح،الشمسأبناءأوالشمس

السنينمئاتإمبراطورهماليابانيونعبدوقد.كالالهة

كامي.-أوميأماتيراسوالشمسآلهةحفيدباعتباره

.رع؟هليوس،الشمسبولو،أ:أيضانظرا

الأرواحأوالعفاريتتأديهممارسةالشيطانعبادة

الخرافاتعصورفيانتشرتالتيالأخرىالشريرة

الشياطينتعبدقليلةجماعاتسوىهناكولي!م!.والجهل

البرازيل،وفى.شريرةأنهاترىالتىالأخرىالكائناتأو

يسمونهاشريرةأرواحعبادةدينيةجماعةأفراديمارس

وهناك.بأعدائهمالأذىتلحقأنهاويعتقدونإكسس

قليلعددلها،الشيطانيةتسمىأ!لمصرانيةمعاديةحركة

وتنطوي.الشماليةوأمريكاأوروبامنك!!فىالأتباعمن

طقوسهاوأبرزوالسحر.الشعوذةمنعناصرعلىالشيطانية

الكنسيةللصلاةمشوهةصورةوهوالأسود،القداس

.الشيطانعلىأصحابهافيهاسنىالتىالنصرانية

بهايتوجهلاعبادةكلعلىالشيطانعبادةوتطلق

تعالى.الدهإلى

اليزيديةطائفةعلىالشيطانعبدةاسماأطلة!وقد

رفضحينمالأنه.القرانفيالملعونإبليسيقدسونالذين

قمةعنيعبركان-اليزيديةمعتقدوهذا-لآدمالسجود

كافأهأدلهإنبل،الجنةمنيطردل!اإبليسوأنأضوحيد،ا

إلىوأنزله،الملائكةرئيسجعلهبأنإياهتوحيدهعلى

اليزيدية.طائفةشؤونليرعىالأرض

بعضفيالطائفةهذهأتباعمنقليلةجماعاتوتوجد

وتواشيحهموأدعيتهمكتبهمولهم،اليومإلىالبلدان

الدينية.

كللأندليلا؟لايحتاجوغلوهاالطائفةهذهوضلال

وليس،ولأتباعهلهذماكانالكريمالقرانفىللشيطانذكر

بعيد.أوقريبمنتأولوهمايحتملماالقرانفى

قديمةثقاناتفيشماعتدينيةممارلممةالطييعةعكيادة

نأزعمعلىبنيتوقد.التارلمدىعلىوعديدة

الناستهبأنيمكنالتيالالهةمنمجموعةأوإلهالطبيعة

الطبيعةالناسبعضعبدوقدالشر.منوتحميهمالحياة

أخرونعبدبينما،معبوداتأوواحدإلهصورةفىبأكملها

معظموفي.الرياحأوالشمصمثل،معينةطبيعيةقوى

الأكثرالطبيعةأجزاءتعبدالمجتمعاتبعضكانت،الحالات

ليسقطالمطرإلهالبدائيونالبشرسألفقدلحياتها،أهمية

محاصيلهم.لتنمو،عليهمالمو

الوجود.وحدةمايو؟أولعيد؟الأرواحيةأيضا:انظر

النارأنزعمعدىيقومقديممعتقدالئارعكباده

لماسحيقةأزمانمنذالنارالناسبعضعبدوقد.مقدسة

الدفءتعطيولأنهاوالتطهير،التدميرخاصياتمنلها

أرواخاأوآلهةهناكأنالناسبعضويعتقدوالضوء.

الهنديةالبارسيةالطائفةأتباعويتخذالنار.تسكن
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لهم.مقدسارمزاالنارمنالزرادشتيةالديانةأتباعوكذلك

منواحدةالنارأعتبروافقد،والوومانالإغريققدماءأما

الهنودوبعض.العالمتؤلفالتىالرئيسيةالعناصر

السنةتبدأعندماالنيرانيمممعلونكانواالأمريكيين

النيرانيشعلونالناسمنكثيرافنجد،اليومأما.الجديدة

هذهانحدرتوربما.عديدةءناسباتفىالطلقالهواءفي

النار.بعبادةالخاصةالقديمةالتقاليدمنالعادة

9418هـ،أ-621328)6الهاديأبو،العبادي

قريةفيولدسوريعالمالعباديالهاديأبوام(.019-

والتفسيرالفقهعلومأتقن.حلبقربمطمنشميخونخان

ثم،حلبمدينةفىالمناصبمنلىالعدليوتولىوالنحو،

قضاءأشسرافنقابةإليهأسندت-حيث،إسطخبولإلىسافر

أماكنعدةفيالقضاءوتولى.ام087عامالشغورجسر

فيالعبادينجمبرز.ذاكحينعاما25عمرهيتجاوزولم

منوأصبحهـ،ا492عامعبدالحميدالسلطانعهد

وحاميالملكبمستشارولقب،ثقاتهأكبرومن،منهالمقربين

منالعباديالهاديأبويعد.العربوسيد،العثمانيين

رقىوكذلك،العثمانيةالدولةعنوالمدافعينعصرهعلماء

العثمانية.الدولةفيعليامناصبأىإحلبأبناءمنكثيرا

فيالخلافة،الإممامةأبرزهاولكن!،الرسائ!منالعديدوله

الإسلامية.السياسيةالحياة

الكليمعناهفييختلفتعبيرالاصطلا!حيةالعبارة

العبارأتوتتولدمنها.يتركبالتيالمفردةالكلماتعن

يمكنولا.اللغويالاستعمالخلالمنالاصطلاحية

مناللغةدارسيوعلى.بكلمةكلمة:أيحرفيا،ترجمتها

يتعلمونكانوالوكمابحالتهايتعلمولالاأنالأجانب

.مفردةكلمات

الأسلوبإلىأيضاالاصطلاحيةالعبارةلفظويضير

وفى.محددةفكرةعنللتعبيرمعاالكلماتلربطالتقليدي

تتبعأنلابدالجرحروفبعضفإنمثلابموالإنجليزيةالعربية

العباراتهذهمثلواستخدام.معينةأسماءأوظروفاأوأفعالأ

نفسها.الواحدةاللغةلهجاتبينيختلفقدالاصطلاحية

الجر.حروفأيضا:انظر

.(-م0291،هـ-أ)933إحسان،عباس

النقادأكثروأحد،فلسطنى،جامعيأستاذعباسإحسان

عينبقريةولد.الإنتاجفيوتنوعاجاإنتاالمعاصرينالعرب

مدينتيفيوالثانويةالابتدائيةدراستهأتم.بفلسطينغزال

تخرجحيث،القدسفيالعربيةال!طيةفيثموعكا،حيفا

القاهرةبجامعةالعربيةاللغةبقسمالتحق.أم419عامفيها

منهاالليسانسعلىوحصل

علىثمام،949عامفي

،ام519عامفىالماجستير

عامفيالدكتوراهعلىثم

فيمدرساعمل.ام549

ثه،فلسطينفيصفدمدينة

الادابكليةفيمدرلمما

فيالخرطومجامعة

عباسإحسانمشاركاأستاذاثم،السودان

فيالأمريكيةبالجامعة

فيام7591،769عاممطأمضىبها.أستاذاثم،بيروت

زائراأستاذاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبرنستونجامعة

فىأستاذاعملثمبها.الأدنىالشرقدراساتدائرةفي

قيمةإسهاماتله.عمانفيالأردنيةبالجامعةالادابكلية

الدراساتمجالفيوخصوصا،العربيالأدبحقلفى

الستةتبلغمؤلفاتولهالمعاصر.العربيالشعرتناولتالتي

فنبمالعراقيوالشعرالبياتيعبدالوهابمنها:كتاباعشر

اربعةحققكماالمهجر،فيالعربيالشعرالشعربم

فيالذخيرةبمعزةكثيرديوان:منهاعملأوعشرين

ترجماتهأما.الشنترينيبساملابنالجزيرةأهلمحاسن

لأرسطو.الشعركظبمنها:التسعبلغتفقد

عامفيالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام089اهـ،004

م(.708-؟اهـ،)؟-29الأحنفبنالعباس

الحنفىطلحةبنالأسودبنالأحنفبنالعباسالفضلأبو

عباسيشماعر.قومهحنيفةبنيإلىنسبةوالحنفياليمامى،

منويعدبغداد.فينشأ.للهجرةالثانيالقرنشسعراءمن

منغيرهدونعليهاقتصرواالذين،الغزلشعراءفحول

"كان:طبقاتهفيالمعتزابنقالحتىندر،ماإلاالأغراض

علىتجمعالمصادروتكاد".والوصفالغزلفيكلهشعره

"كان:بأنهيصفهفبعضها،الفضائلمنالشاعربهتحلىما

ومحاسنبالكرماخرونوصفهكمافاسقا"،يكنولمغزلأ

والفضل.الأخلاق

العصرف!ربيعةأبيعمربن،عصرهفىالعباسويشبه

بذاته.قائماغرضا،الغزلإلىانصرففكلاهما،الأموي

هارونالعباسيبالخليفةالعباسعلاقةتوطدتوقد

يصحبهكانإنه:ويقال،المقربينندمائهمنفكانالرشيد،

وقعتجفوةإنيقالكما.وأذربيجانلأرمينياغزواتهفى

علىالزوجينمنكلوتثاقل،زوجاتهوإحدىالخليفةبين

الرشيد،سمعهاإنماقصيدةالعباسنظمأنإلى،صاحبه

:القصيدةهذهأبياتومن.زوجتهمصالحةإلىبادرحتى
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متجنبكلاهماالعالثقان

متغفبمتعتبئوكلاهما

فغاضباومدفغافةع!دت

فتعبئيعالجمماوكلاهما

هجرتهمالذينأجكراجع

يتجن!ثقلماالمتيمإن

منكماتطاولإنالتجنبإن

المطلبفعزلهالسلؤدب

لهايقالجاريةحبفىالأحنفبنالعباسوقعوقد

ويصفبها،يتغزلفمضى،الشعريةقريحتهأشعلتفور

يفيضشعر،ديوانعليهاأوقفحتىحبها،منمايعانيه

الطاهرللحبوضيئةصورةويرسم،المعاناةبصدق

الغزلىوشعرهالأحنفبنالعباسحبويجعل،العفيف

.العريالادبفىخالدارمزا

:)فوز(محبوبتهفيقولهغزلهرقيقومن

طريقهسدالليلرأيتلما

الراكذالظلاموعذبنيعني

كأنهالسماءكبدفيوالنجم

قائدمالديهتحيرأعمى

بصدهالرقادطردمنناديت

هاجدخلؤوهوأعالجمما

بهجرهالفؤادصدعالذيياذا

والتالدطريفهالبلاء:أنت

خرقةعينيجفونبينألقيت

ياراقدساهرأنامتىفإلى

هذهمنالخاسبيناشتهرتالتيالأبياتومن

قوله:،القصيدة

إنهافقالوانالربهاوسعى

وتكابدبهاتشقىالتيلهي

ظنهمغيركليكونفجحدتهم

الجاحذالمح!ثلعجبنيإني

.العباسأبوالبناء،ابنانظر:البئاء.بنالعباسأبو

أبوالروميةابنانظر:.الروميةبنالعباسأبو

.العباس

أبو،سريجابنانظر:.سريجبنالعباسأبو

.العباس

548هـ،.هـ-32ق)56عبدالمطلببنالعباس

،الصحاي.هاشمبنالمطلبعبدبنالعباسم(.3ء6-

الأمة،حبرعباسبنعبداللهووالدظ!!اللهرسولعم

العباسيةالدولةتنسبإليه.غيرهالذكورمنوتسعة

وعمارةالحاجسقايةلهكانت.إليهخلفائهالانتساب

ضلته.وتتباهىقريشبهتتفاخرمماوهما،الحرامالمسجد

الكعبةتكسوأنوجدتههىإنفنذرتصغير،وهوأمه

قيل.العتيقالبيتكسامنأولفكانتفوجدتهبالحرير،

إلىبأخبارهاليبعثمكةفىظلوإنما.الهجرةقبلأسلما

إلىهاجرمإلأنصار.العقبةبيعةحضر.عمباللهرسول

فتحشهدهاجر.منآخروهوبقليلمكةفتحقبلالمدينة

ويوتره،يحبهعلطاللهرسولكان.حنينيوموثبتمكة،

آذى)منأيضا:فيهوقالابائي(.بمة:)هذافيهوقال

كان(.أبيهصنوالرجلعمفإنما.آذانيفقدالعباس

اشترىإنهحتىالعبيد،وتحرير،الرقابعتقعلىيحرص

ابنوهوبالمدينةتوفي.واحدةمرةفىوأعتقهمعبدا07

محمدانظر:.عثمانعليهوصلىبالبقيعودفنسنة88

المشرفة.الكعبةعدطبم

أبو،الفرجابنانظر:.الفرجبنالعباسأبو

.العباس

م(.887-؟هـ،274-)؟فرناسبنعباس

الخليفةعصرفىظهر.قرطبةأهلمنأندلسيمخترع

التاسئالميلادي.القرنفيالحكمبنالثانىعبدالرحمن

صناعةاستنبطمنأولوهووفيلسوفا،ومهندساعائاكان

وهي،الميقاتةصنعكما،الأندلسفيالسليكامنالزجاج

الوقت.لقياسساعة

فيبنىفقد،الهندلمميةالأعمالفىفرناسابنبرع

والرعد.والبرقوالغيومالنجومفيهامثلسماويةقبةبيته

طيارأوليعتبرحيث،بالطيراناهتمامه:أعمالهأهممن

أولىتاريخويرجع،الوسطىالعصورفىالجواخترق

حيث.م088هـ،267عامإلىفرناسابنمحاولات

لهمدكمابالري!،جسمهتغطيةإلىفرناسابنعمد

فتأذىسقطثم،بعيدةمسافةالجوفيبهماطارجناحين

.ظهرهفي

أبو،البوصيريانظر:.البوصيريالعباسأبو

.العباس

.العباسأبوالتنبكتي،انظر:.التئبكتيالعباسأبو

.العباسأبوثعدب،انظر:.ثعلبالعباسأبو

العبالبى.أبو،السفاحانظر:.السفاحالعباسأبو

.العباسبكعلىانظر:.بكعلى،العباس



57ولةلدا،لعباسيةا

عباسالعقاد،انظر:العقاد.محمودعباس

محمود.

.عباس،مدنيأنظر:.مدئيعباس

.العباسأبو،الناصريانظر:.الئاميريالعباسأبو

الأمينمحمدانظر:.الأمينمحمد،العباسي

العباسي.

-057هـ،656-231)لدولةا،سيةلعباا

سقوطبعدقامتإسلاميةدولةالععامميةالدولةأم(.258

الخلفاءمنأسرةوهم،العباسيينيدعلىالأمويةالدولة

صفوفتوحدتعدب.الرسولعمالعباسإلىتنتسب

بنمحمدقيادةتحتبكربلاءأطصسينمقتلبعدالشيعة

هاشم.أبوابنهوخلفه-الحنفيةابن-طالبأبيبنعلي

السريةبدعوتهالملكعبدبنهشامالخليفةعلموعندما

فيوهوالسملهدسإنهويقال،ب!!سامهوتظاهراستدعاه

فلسطين،جنوبيصغيرةقريةوهيةالحميمةإلىطريقه

وعهد.طالبأبيبنعليبنمحمد-منفيا-بهايقيمكان

قبلعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدإلىبالدعوة

الدعوةانتقلتوبهذا.الدعوةبأسصارلهوأفضى،موته

العباسى.الفرعإلىالعلريالفرعمنالشيعية

خراسانفيالعباسيةالدعوةتركزت+التاريخيةالبداية

الأمويةالعاصمةعنبعدهاأبرزها:من،أسبابلعدة

وذلك،الأمويينضدفيهاالعدائيةالروحوغلبة،دمشق

سياسةمساوئمنعانواوقدفيها،العرليئيغيرالعنصرلغلبة

عبرواالذينالعربالمقاتلةموطنوكانت.الأمويينبعفك!

الأموية.السياسةمنتذمرهمعنمرارا

الدولةلإسقاططريقهافيال!باسيةالدعوةمرت

وعرف،السريةالدعوةبدورالأول،عرف،بدورينالأموية

العلنية.الدعوةبدورالثاني

هـأ..أو89أو79سنةمنالأولالدوراستمر

مشةحتىم715،716718،أهـ،27سنةحتى

فيونشاطها،الحميمةقريةا!دعوةامقروكان.م474

هذافيالدعاةوكان.خراسانعاصصةمروثم،الكوفة

صورةفيشمديدبحذرللدعوةخراسه،نيجوبونالدور

الولاةأشدومن،بهينكلأمرهلاةالميكشفومنتجار.

خراسانولىالذي،القسرياللهعبدبنأسدعليهم

منثمم،727-472هـ،أ90-601سنةمنمربن:

بحركةونكل.م737-735اهـ،02-171سنة

الدعاةوكان.م697هـ،ا08سنةيزيد()عماربنخداش

أمرهم.ليقوىالعربيةالقبائلبينالعصبيةيثيرون

علىبنمحمدالدعوةإمامالدورهذاخلالتوفى

بأمروعهد.م743أهـ،25سنةبالحميمةالعباسي

منالدعوةعهدهفيانتقلتالذي،إبراهيمابنهإلىالدعوة

وفاتهقبلماهانبنبكيرأوصىكما.العلنيةإلىالسرية

فيالدعوةبرئاسةم744أو743اهـ،26أو12هسنة

.الخلالسلمةأبيإلىالكوفة

مسلمأباإبراهيمالإمامبإرسالالثانيالدوربدأ

حيث،م746-745هـ،ا28سنةمروإلىالخراساني

الدورهذاوينت!هـ.ا92سنةالأمويينضدالثورةأعلن

مسجدفيخليفةنفسهالسفاحعبداللهالعباسأبيساعلان

الحركةأعلنتوعندئذ،م974هـ،أ32عامالكوفة

كانتذلكقبلالدعوةلأن،العباسيةصبغتهاعنالسرية

محمد"آلمنالرضاأو،البيتالمنالرضا"شعارتحت

العلويين.الشيعةلكمسب

617هـ،ا..هـ-89ىنالكوفةفيالدعوةترأس

أبوثمسلمةبنبحير:مشهورونرجالأربعةم718-

ماهانبنبكيرثمبحيربنسالمثمالنبالميسرةرباح

)أبوهاشم(.

اهـ،18سنةمحكماتنظجماالدعوةبكيرنظموقد

شيخيرأسهمنقيباعشراثنيإلىالأتباعفقسه!م،736

الخزاعى.كثيربنسليمانخراسانبامروالقائمالنقباء

ليقومالإمامإلىالخمسيدفعونالدعوةأتباعوكان

بالإمامليلتقواالحجفرصةالنقباءبعضوينتض،بواجبه

والهدايا.الخمسوتسليمالدعوةأمورفيمعهللتشاور

الدعوةخطورةخراسانواليسياربننصرأدرك

محمدبنمروان،الخليفةإلىفأرسل،ولايتهفيالعباسية

الأمويالجندوضعفمسلمأبيقوةعنفيهيكشفكتابا

.بخراسان

الواحةفيوالعباسيينالعلويينالشيعةأمروالمشفحل

بظلمأهلهاولشعور،دمشقعنلبعدهاوخراسانوفارس

وفلسطينالجزيرةفيالخوارجأمراستفحلكما،الولاة

الشجاعةمنضروبامروانأبدىوقد.واليمنوحضرموت

ولكن،عصرهأحداثمعتعاملهفيوالدهاءوالصبر

جيشهموالتقىالواحةعلىالاستيلاءمنتمكنواالعباسيين

بقيادةالأمويينوجيم!العباسمىعلىبنعبداللهبقيادة

فاندحر،الموصلقربالأكبر،الفراتنهرعندمروان

علىواستولواالعباسيونبهولحقدمشقإلىوهرب،مروان

صيرأبوفيقتلوهأنإلىفطاردوهمصر،إلىفهربدمشق

مصر.بصعيد

سوىالقتلىمنينجولم،الأمويينمنالعباسيونانتقم

الاندلس،إلىلجأالذيهشامبنمعاويةبنعبدالرحمن

توالىالتيالعباسيةالدولةبذلكوقامت.دولةبهاوأقام
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منكانخليفة37بلكلددهمخلفاءبهاالسلطةعلى

السفاحعليهاوالحفاظالدولةبناءفىإسهافاأبرزهم

والمعتصم.والمأمونوالرشيدوالهاديوالمهديوالمنصور

.الحف!اريالإسلامتاريخفيالعباسيةالدولةمكانة

الحضارةتاريخفيكبيراإسهاماالعباسيةالدولةأسهمت

خاصة.بصفةالإسلاميةالحضارةوتاريخبعامةالإنسانية

مايلى:الإسهامهذامجالاتأبرزوكان

الصينىالخطردونالحيلولةالعباسيونالستطاع-ا

وثيقةعلاقاتوسادت.للصينالغربيةالمناطقفيالطايم

ذلكالتجارةوسلكت،والعباسيينالصينبينذلكبعد

،الغربصوبالصينمنالمنحدرالقديمالبريالطريق

الإسلامي.العالمعلىالصينوارداتوتدفقت

إقليمفيالإسلامىالعربىالفتحالعباسيونأتم2-

واتاحوا.هناكالإسلاميالعربيالنفوذووطدواالسند،

طمأنينة،فىالعراقأسواقإلىالدخولالهندلتجارة

فيوتمضيالتجارةتواكبأنمنالهندلثقافةومكنوا

الهنديالمحيطفيالإسلاميةالعربيةالبحريةونمت.إثرها

البحرفيالامويةالبحريةأدتهالذينفسهالدورلتؤدي

العربوالبحارةالإسلاميةأحربيةاالسفنوبدأت.الأبيض

الصمين.وجنوبيالشرقيةالهندجزرمياهيدخلونالمسلمون

فيهاتتجمعبمالعالميةالموانئأهممنالبصرةوأصبحت

منكثيروأفاد،الأقصىالشرقمنالقادمةالمرأكب

طائلة.ثرواتكونواإذالجديد،التطورهذامنالمسلمين

الإيرانيينوسطالإسلامإلىالدعوةنجحت3-

والمغربومصرالسندأقاليموسكانوالتركستانيين

الاقتصادية،الحياةفيالمناطقهذهمسلموفأسهم،والأندلس

الإسلاميةالعلوممختلففىهؤلاءمنكثيروبرع،والفكرية

معظموقادوا،والإدارةالجيمقعلىوسيطروا.العربيعة

الثاني.العباسيالعصرفيالاستقلاليةالحركات

هائلا،اقتصادئاتطوراالأولالعباسىالعصرشهد-4

عملتفقد.الهجريالثالثالقرنفيالقمةإلىوصل

منوالفلاحينالعمالطبقةتحريرعلىالعباسيةالدولة

لمنالجزيةمنالإعفاءفتم.الأمويةالماليةالسياسةأغلال

أعباءمنالناسوتخف!،الأرضملكيةوأبيحت،أسلم

الريف.كسادمنفراراالمدينةإليالهجرةوقلتالضرائب

،الحلالللكعسبالشعبافرادجميعأمامألمجالوفتح

بنفوذتمتعت،العربغيرمنجديدةأرستقراطيةفنمت

كبير.اقتصادي

مجالفيملحوخمااقتصاديانشاطاالعصرهذأوشهد

العبامميونواستطاع،الخامالمادةتوفرتفقد،الصناعة

الأسواقوفتحتوالنحاسوالفضةالذهبمناجماستغلال

المصرفيةالحياةونمت.العباسيةللمصنوعاتأبوابهاالعالمية

)الشيكات(والصكوكالمصارفوعرفتالتجارةلخدمة

المصرفية.التحويلوعمليات

النظمفىجديدبتطورالعصمرهذاانفردء-

نظريةعلىالعباسيةالخلافةاعتمدتفقد.الإسلامية

العباسية.الدعوةمحوركانتالتىالإمامة

الإقليمية.المدارسالعباسيةالدولةظلفينمت6-

الإسلامىالتراثتدوين-التدوينحركةفتطورت

الوضوحصفةالإسلاميةالعلومواكتسبت-كلهالعربى

الإنسانيالبشريالتراثمنوالإفادةوالعمهت،والأصالة

والشرحوالتمثلالترجمةحركةواكتملت.القديم

والفرسوالهنودكالإغريقالأخرىالأملعلوم

وفعالبارزبدورالعربغيرالمسلمونوقام.والصينيين

العراقمدارسأعلاممنهمفكان.المجالاتهذهفي

وغيرهما.وإيران

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هرتمةأع!-،الن

حمارويه

الحيزراد

العباسأبو،السفاح

الزنجصاحب

أحمد،طولوناب!

لصفااحوادإ

يصلترا،لإدريسيا

للهعمدالوأ،نىلبتاا

كطلبورحاا

لبيروىا

حمين،قسحاإل!ا

المحتري

بردبرستمار

تمامبوأ

حظلجاا

ويةالرادحما

الأحمرحلف

أحمدسالخليل

الج!ديك

ولةلدا،يةلأحشيدا

ولةد،لمةغالأا

ولةاسدا،مويةلأا

جمترا

سيونلميا

سيارل!نصرعبدالمطلببرالعاس

المهديبنالهاديالداحلعبدالرحمن

الرشيدهارونمحمدب!مرران

عبدالملكبنهشامالخراسانيمسلمأبو

العماسيالمعتصم

حعفرألوالممصور،

العباسيالعصرعلماء

سيمااب!البيطمارال!

الصوريابنحيانبنجالر

الحيامعمرجعفربوأ،الخوارزمي

عليألو،الهيثمابنحنيفةألو،الديوري

محمدبكرألو،الراري

سىلعباالعصرادباءوألثعراء

ركرياألوالفراء،العدويةرابعة

الحمدانيلراسأبوالرومياب!

الكسائىالحاسرسلم

المتنبيسيبويه

الوليدبنمسلمالحميريالسيد

العلاءأبو،المعريالحمدانىاررولةاسيص

الضبيالمفضلالرصيالشري!

لواسألوالأحمصب!العماس

العتاهيةبوأ

دول

الدولة،الطاهريةالدولة،البويهية

العبيديونالماطميونالدولة،الحمدانية

ولةلدا،لصفاريةا
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صلةذاتأخرىمقالات

دبلأا،بيلعراكرلشادابغد

والممسلمينالعر!عندالعلومتاريخ،تارلإلعراقسوريا،

الأوسطالشرق

الشرق،العباسأبو،السفاح:ا!ظر.العباسيون

(بمالعربي)الحكمالعراق؟الدولة،العباسيةبمالأوسط

الرشيد.هارونجعفر؟أبوالمنصور،

أم(.533-؟4!هـ،0-؟)اللهعبدأبو

فيالمسلمينملوكآخر،النصريسكدبنعليبنمحمد

الحاضر.الوقتفيألممبانياجنوبيأقاليمأحد،غرناطة

ومن(،أبدل)أبوالأسبانعندوهوعبداللهبأبياششهر

محمداسمتحتيحكموكان)الصعير(أيضاأسمائه

هـ،887عامأبيهمنالعرشعلىاستوأىعشر.الحادي

هـ،898عاموفيوظالما.قاسياملكاوكانأم،482

وإيزابللا،فرديناندجيوشعبداللهأباحاصرتأم294

وعندما.وهزموه،وأراغون)أسبانيا(قشتالةحاكماوهما

نظرةيلقىاللهعبدأبووقف،منهسسلستالتيمملكتهمنفر

مزاراعندهوقفالذيالموضعزالوماعليها.الوداع

فىقتلإنهويقالالمغربإلىأبوغبداللهذهب.للسائحين

.المعاركإحدى

الله.عبدالزناد،أبوانظر:الزئاد.أبواللهعبد

الله.عبد،الأصبهانيانظر:.الأصبهالياللهعبد

الله.عبدأبو،البتانيانظر:اليئالي.اللهعيدأيو

.(-أم259،أهـ-)344البردونياللهعبد

ذمار.بلواءبالحداالبردونقريةفىولدضرير.يمنيشاعر

مكللانشاهقانجبلانعليهايطلجميلةقريةوهى

الفلاحوالدهظلوتحتالقريةهذهأحضانوفي.بالعشب

بينعينيهالعمىأغمضحتىطفولتهالشاعمقضى،ووالدته

سنتين.الجدريكابدأنبعدالعمرمز،والسادسةالرابعة

فيابتدائيةمدرسةفيالتعليبما/ستهلالسابعةنهايةوفى

منالمحلةقريةإلىاثرهماعلىانتقلسنتير!واستمر.القرية

انتقلثم.والمدرسةالبيتبينأشهراأقاموفيهاذمارأعمال

عكفوالعلميةالابتدائيةمدرستيهاوفيذمار،مدينةإلى

.سنواتعشرذمارفيإقامتهمدةوكانت.الدرسعلى

يقرضوبدأالأدبإلىمالحياتهمنالفترةهذهوفي

الشعرهذاوأكثر.عمرهمنعشرةالثالثةفيوهوالشعر

الشعرهذاوفي.الحالضيقمنودأوه،الزمنمنشكوى

الهجائينشعرلقراءتهنتيجةلديهتكونت،هجائيةنزعات

وبعد.ونظمهالهجوبقراءةشعزىالشاعركانفقد.العرب

دارمدرسةتبنتهوهناكصنعاءإلىالشاعرسافرذلك

أستاذاوعين،أنهاهحتىالمقررالمنهجدرسوفيهاالعلوم

المدرسة.نفسفيالعربيةللاداب

ماالذيناليمنفيالقليلينالشعراءمنالبردونييعد

القصيدةفىوالفنالشعرسماتعلىيحافظونيزالون

الجديد،الشعرقراءةعلىالمواظبينالقراءمنوهو.العمودية

المفرداتا!شخدامفيوتحررهالجديدةصورهمنيفيد

الحديثة.الشعريةوالتراكيب

عندطويلاويقفالقدماءيقلدكلاسيكياالبردونيبدأ

كثيرةأمثلةالأولديوانهوفي.بالرومانسيينتأثرثمتمامأبي

:قصائدهإحدىفىقولهمثلذلكعلى

والأغصانالأزهارشاعريا

هانىأوالحشاملتهبأنتهل

الغنافيتناجيمن،تغنىماذا

الوجدانبكامنتبوحولمن

صبابةيستفيضنشيدكهذا

العانىالمحبكأشواقحرى

فيالبيتىالأسلوبعلىمحافظتهرغموالبردوني

فحسبقصائدهمحتوياتفيليسمجددشاعر،القصيدة

اللغويةالعلاقاتتجنبعلىالقائمالقصائدهذهبناءفيبل

فىوبخاصةناميةشعريةوصيغجملوابتكارالتقليدية

قصيدتهفيالأسلوبلهذاتجسيداونجد.الأخيرةدواوينه

فيها:يقولالتييداها

المقفىالبيتل!تدئمثلما

وتخفىتبدوغيميةرحلة

السنىمنقاريلمسمثلما

وأغفىعينيهأرعشسحرا

عبعا!يديكأحسوهكذا

ألفاجاوزنلوأطمعإصبعا

المجتنيأعياعنقودينمثل

وأعفىأحلىحباتهماأي

أختهاوأطريأحلىهذه

أشفىللقلبهذه،أشهىتلك

إننينضجاأخصبهذه

وصفاأملكلاالشعربينضعت

أدبيناقدهوبلفحعسبشماعراليسوالبردوني

الدراسةأوالنقديةالكتابةتكونوتكاد.اجتماعيوكاتب

قولعنيكفعندمابالقارئالوحيدةصلتهالاجتماعية

نثريينكتابينالشاعرأصدروقد.الأوقاتبعضفيالشعر

الشعراءقصائدلبعضونقديةتحليليةدراساتأحدهما

الشعرفيرحلةكتابوهووالمحدثينالأقدميناليمنيين
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وتاريخيةاجتماعيةدراساتوالاخر،وحديثهقديمهاليمنى

القضايابعضعنالخاصةانطباعاتهالشاعرفيهاسجل

يمنية.قفماياسماهالمعاصرةاليمنية

فهي:الشعريةالبردونيأعمالأما

بلقيسأملعينيأم(؟)619بلقيسأرضمن

إلىالسفرأم(؟)68!الفجرطريقفيأم(بم)ء79

الليل.مرايافيدخانيةوجوهالغد؟مدينةالخفربمالأيام

.يعقوباللهعبد،بشارةانظر:.بشارةاللهعبد

عبدأبوالأبار،ابنانظر:الأبار.بناللهعبدأبو

الله.

أبو،الأخرمابنانظر:الأحرم.بناللهعبدأبو

الله.عبد

أم(.-843؟اهـ،-925؟)ثنيانبنعبدالله

محمدبنسعودبنثنيانبنإبراهيمبنثنيانبنعبدالله

مالبنربيعةبنموسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنابن

بنيمنوائلبنبكرإلىنسبهوينتهي.المريديربيعةابن

ربيعة.بنأسد

كانعقيدةرجلفهو،بالتدينثنيانبنعبداللهاتصف

بالثباتيتحلىوكانالمنكر.عنوينهىلالمعروفيأمر

مزاياببعضيتمتعكانإنهوقيل،الحروبفيوالشجاعة

والصفاتالمزاياهذهأثرتوقد،تركيبنفيصلالإمام

سعود.بنلدتومقاومتهالعامموقفهعلىجميعها

الأحداثامسرحعلىثنيانبنعبداللهظهر.أعماله

بنخالدفيهارافقالتيالبياضغزوةبعدنجدفيالتاريخية

خالدوكان.ام841اهـ،257عامشامرآلضدممعود

ثنيانبنعبداللهتحركاتمراقبةعلىحريصاسعودابن

سعودبنخالدقرروعندما.تجاههنواياهفييشكظللأنه

قررالذيباشاخورشيدليودعالشنانةبلدةإلىالتوجه

،أم084هـ،أ2ء6لندنمعاهدةبعدمصرإلىالرحيل

،بالمرضثنيانابنفتعلليرافقهأنثنيانابنمنخالدطلب

إلىوذهبثنيانابنانسل،الرياضخالدغادروعندما

عيسىرئيسهاإلىوالتجأ،العراقجنوبيفيأطنتفقاقبائل

خلالهادارتأسابيععدةهناكوظل،السعدونمحمدابن

ماأهممنوكانسعود،بنخالدوبينبينهمراسلات

مكرماالرياضإلىثنيانابنيعودأنهوالطرفادإليهتوصل

أمانا.ويعطى

فييدخلهاأنقبلشك،الرياضإلىثنيانابنعادولما

قبيلةعندالجنوبإلىفتوجه،تجاههمععودبنخالدنوايا

فيالجنوبوأهالي،جفرانبنراشدرئيسهافساعدهسبيع

رفضهأعلنهناكومنوغيرها،والحريقوالحلوةالحوطة

عليمحمدباسميعملكانالذيسعودبنخالدلحكم

بضرورةمؤمناثنيانابنوظلظاهريا.هووباسمهفعلياباشا

السياسيةالتبعيةرافضاالوطنيالسعوديالحكمعودة

الأول:أمرانذلكعلىوساعدهباشا،علىمحمدلسيادة

فيبالحكمشرعىمطالبلأنه؟لهنجدأهافيعالبيةتأليد

علماءتأييدإلىبالإضافة،تركيبنفيص!!الإمامغياب

الجزيرةمنباشاعليمحمدقواتخروجوالثانيله،نجد

ام084اهـ،256عاملندنمعاهدةتوقيععقبالعربية

باشاعليمحمدحكمأنعلىنصتاكتىالمعاهدةوهي

نأالنجديونفرأىفقط.العثمانيةمصرولايةفىمحصور

الحكملمبدأتجسيدسعودبنخالدعلىثنيانابنثورة

وعدوامصر،فيللإدارةأسسياسيةاللتبعيةاشافضأ!طمىا

باشاعليمحمدحكممنلهماتخليصئاهذهثورته

اغوة.لاعليهماالمفروض

خالدمقاومةأنتدريجياالتاريخيةالحوادثأثبتتوقد

كانتثنيانابنيقودهكانأ!ذياالىطنيالمتيارسعصدابن

والتأييد،النموفيثنيانابنموقفأخذبينما،واهيةمقاومة

ابنثورةوجهفىوأتباعهسعودبنخالديصمدلملذا

إلىواضطرنجد،منالمصريةالقواتانعسحاببعدثنيان

توجهثم،الكويتإلىومنهاالأحساءإلىشرقاالانسحاب

فيها.توفيحيثالمكرمةمكةإلى

أخرىبلادإلىنفوذهومدنجدحكمثنيانابنتسلم

إحياءوذلك،الأولىالسعوديةللدولةتابعةكانت

الإمامعادأنبعدطويلايدملمحكمهأممرلوجودها.

كانلأنهالرياضإلىمصرفىمنفاهمنتركيبنفيصل

المبايع.الشرممطالإمام

مقاومةبعدثنيانبنبعبداللهتركيبنفيصلأمسك

عليهوصلىفيه،وتوفي،السجنفىفحبسهله،الأخير

العود.مقابرفيودفنفيصلالإمام

المودموعةفىصلةذاتمقالات

عبداللهبنتركىل!فيصلسودل!حالد

التالمجةأحسعوديةاالدولة

م(.625-؟هـ،3-؟)جحشبنعبدالله

مأجحشبنتزينبأخوالأسديجحم!بناللهعبد

الهجرتينهاجر.الإسلامقديم،جليلصحابي،المؤمنين

واستشارهبدراشهد.المدينةإلىهاجرثمالحبشةأرضإلى

وع!ر.بكرأبااستشاركمابدر،ألممارىفي!!هالنبى

أحدا،شهدثمالسرايا.لبعضقائداك!!اللهرسولوأرسله

قبرفيالمطلبعبدبنحمزةخالهمعودفنواستشهد،

واحد.
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م(.625-؟هـ،3-؟)حرامبنعبدالله

أبايكنى،السل!ثعلبةبنحراملينعمروبنعبدالله

صحابي.الجليلالصحابيعبداللهبنجابربابنهجابر،

العامفيقومهمنفريقمعقدمالخزر:إ.منأنصاري

بنقاءعرفولكنه،أسلمقديكنولم،للهجرةالسابق

فيالدخولإلىسارعولذلك.است!جابتهوحسن،سريرته

إلىوصحبهم،الثانيةالعقبةأصحابمنبدعوةالإسلام

نقيبااختيارهوتم،البيعةفياشتركر!-رو،اللهرسوللقاء

عشر.ألاثنىالنقباءمن

كبارمنجابروابنه،قومهأشرافمز،جابرأبوكان

.تبلا"وأبلىكل!!اللهرسول!براشهد.اىثين

الصفوفوتقدمالجهاددعوةملبيا-،برأبوسارعأحدوفي

أولوكان.تمنىكماواستشهدقريشمشركييقاتل

الموقعة.تللثشهداء

أهـ،371أ-03)0الحسينبنعبدالله

الهاشمية.الأردنيةالمملكةا!ؤلمس!أم(.519-أ882

على.بنالحسينالحجازشريفأبناءمنكان

العربمقاومةبلغتأم029أهـ،933عامبحلول

إثر؟الشامبلادفيأوجهاوالفرنسيينالإنجليزللمستعمرين

انتهاءبعدأستقلالهاالعربيةالبلادبمنحوعدهمنقضهم

هي:مناطقثلاثإلىالشاموقسموا.الاولىالعالميةالحرب

يدفيإدارتهاوجعلوا.فلسطين،هيالجنوبيةالمنطقة-أ

سورياتضم،الشرقيةالمنطقة2-،الإنجليزيةالسلطات

ليتولىفيصلللأميروتركوهادنالأ)وشرقيالداخلية

اسموريوالساحللبنانتشملبمإكربيةاالمنطقة3-إدارتها،

.الفرنسيونعليهوسيطر،كله

سايكسمعاهدةبموجبالشامبلإدتقسيمجرى

تحتوتكونالبلاد،تلكتستقلبأنسابقوعدرغمبيكو

لهذهقويةمقاومةحركةونشأت.علىبنالحسينحكم

تحقيقعلىالوطنيةالحركةزعماءوعملالمعاهدة

فيعمانإلىالحسينبنعبداللهالأميروصل.الاستقلال

عامنوفمبر11أهـالموافق33مأعامالأولربيع11

والعشائرالقبائلورؤساءالمقاومةزعماءقابله.أم029

به.ورحبوالهولاءهموأعلنوا

بالأميرتشرتشلاجتمع.البريطانيينمعمفاوضاته

الأردنشرقيبإمارةلهواعترفالفلىسمدينةفيعبدالله

يكونانوعلىتاما،إداريااستقلالأمستقلةتكونأنعلى

الأميراتفاقيةوبموجب،عمانفيبريطانيمندوبهناك

مارس92اهـ،034فيوقعتالتيوتشرتشلعبدالله

الأميربزعامةالأردنشرقىإمارةتكونتأم129عام

عبدالله.

ما239عامفبراير28وفيالإنجليز.معسياسته

حتىذلكفىواستمر.الأردنعلىالانتدابالإنجليزفرض

بينوصداقةتحالفمعاهدةإبرامتمحيثأم469عام

شرقيباستقلالبريطانيااعترفتوبموجبهاوبريطانياالأردن

عليه.اللإشرافمننوعوجودمعالأردن

عاممارس15أهـ،367عامجمادى5وفى

الحسينبنعبداللهالملكبقيادةالأردنحصلتام489

المذكراتمنكبيراعدداكتبأنبعدالتاماستقلالهاعلى

علىالبريطانيالانتدابعهدبذلكوانتهى،للبريطانيين

.الأردن

تحقيقبعد،عبداللهالملكبدأ.الاستقلالبعدحكمه

واحتفظبجيرانهوثيقةعلاقاتإقامةفي،الأردناستقلال

يدعونفسهالوقتفيواستمرالإنجليز.معصداقةبعلاقات

.ألاستعمارقبضةمنالعربلتحرير

بعدالبلاداسميكونأنعبداللهالملكأختار

الهاشمية.الأردنيةالمملكةالاستقلال

بتوحيدعبداللهالملكقامإسرائيلدولةاعلانبعد

مكنتهالتىالصداقةوانتهممياسةالأردننهرضفتي

علىوعمل.البريطانيينمنلبلادهمساعداتأخذمن

وبناءشعبهأبناءتعليموعلىوإعمارهاالبلادتقوية

الجيش.

الأقصى.المسجدفيوهوعبداللهالملكاغتيل.وفاته

ملكثانىفصار،بعدهمنالبلادحكمطلالالأميروتولى

بنعبداللهالملكمؤسسهابعدالهاشميةالأردنيةللمملكة

الحسين.

لأرددا

ريختا،نلأردا

لأولاحسير

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

معاهدةبيكو،سايكس

تاريخ،نلس!هين

.(أم-219،أهـ-)933خميسبنعبدالله

،سعوديوأديبباحث،خميسبنمحمدبنعبدالله

الأولىتعليمهوتلقى.الرياضمدينةقربالملقىفىولد

بكليتيثمالطائففىالتوحيدبداريلتحقأنقبلفيها

وظائففيعمل.الكرمةبمكةالعربيةواللغةالشريعة

العربيةالمملكةفيالقضاءلرئاسةمديرامنها:عدة

المجلسفيوعضواالمواصلاتلوزارةووكيلاالسعودية

.للإعلامالأعلى

وبغداد،القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعيلعضويةاختير

هـ/أ404عامالأدبفيالتقديريةالدولةجائزةونال

أهـ/937عامالشهريةالجزيرةمجلةأسس.ام849



ديناربنعبدالله،8

عنتصدريوميةجريدةبعدفيماأصبحتوالتيام959

والشر.والطباعةللصحافةالجزيرةمؤسسة

في-البحثيةخميسبنعبداللهاهتماماتتنصب

العربيةلتارلإلجزيرةعلاقةلهماعلى-معظمها

أصثسعبى،ابالأد!خاصااهتمامالهأنكماوجغرافيتها.

فيه.والباحثينلهأصدارسيناأوائلمنيعدحيث

حياته:الخلاويراشد:الحقلهذافيمؤلفاتهومن

امتدادالنبطيالشعرأم(بم729أهـا)293وشعره

للأدباءالأولالمؤتمرأعمالضمنمنشور)بحثللفصيح

فيالشعبىالأدبأم(؟749هـاأ)493السعودسنن(

أم(.829هـ/أ204)العربجزيرة

والحجازاليمامةبينالمجازفمنها:الأخرىأعمالهأما

الأولىعمةالعاالدرعيةأم(بم079أهـا)093

اهـ/4)70اليمامةتاريخأم(بم829أهـ/4)20

أم(،989اهـا41)0الجزيرةجبالمعجمأم(،879

أحضب.اص!عددفيالمنشورةومراجعاتهدراساتهإلىإضافة

أطقصيدةترسمهفيتراثيشاعركذأ!كخميسوابن

توليهوبما،تقليديةأغراضمنبهتحفلبما،القديمةالعربية

بعنوانديوانوله،الجزلةواللغةالفخمةبالصياغةاهتماممن

أم(.779هـاا)793اليمامةربىعلى

م(.745؟اهـ،27-)؟ديناربناللهعبد

المدني.،العمريالعدويدينارب!عبداللهالرحمنعبدأبو

الحجة.المحدثالإمام

يساربنوسليمانمالكبنوألسعمرابنمنسمع

أرريا!هو.زعيرممأ!كوماوالثوريشعبةعنهروى.وغيرهم

فلم"!هبتهوعنالولاءبيععنع!بنبالنبي"!نهيبحديثتفرد

دينارب!اللهعبدأنوددت:شعبةقالولذلك،كيرهيروه

رأسه.فأقبلإليهأقومحتىليأذنالحديثبهذالماحدث

م(.962-؟هـ،8-؟)رواحةبنعبدالله

صحابي.الأنصاريثعلبةبنرواحةبنعبداللهأبومحمد

الشعراءمن.وقوادهمالمسلم!تفرسانأحديعدجليل

الدعوةعنللدفاعونفسهشعرهوقف.الخضرمين

خزرجي.والدينوالشعرالفروسيةبينفجمعورسولها،

نزحواالذينالقحطانيةالأزدقبائلإلىأصلهيعودالنسب

الأوس!أقاموقد.مأربسدتصدعبعدالجزيرةشماليإلى

عرفوحينماالحجاز.مدنإحدى،سربفيوالخزرج

منأوائلمناللهعبدكانيثربإلىطريقهالإسلام

عد!،الرسولبدعوةوالتصديقباللهالإيمانإلىسارعوا

الثلاثةالأمراءوأحد،العقبةبيعةفىالنقباءأحدفهو

مؤتة.غزوةفىالشهداح!

لم،والوقائعالغزواتلمجميععثهمرالرسوليمشهد

مؤتة.غزوةفياستشهدحتىمنهاواحدةعنيتخلف

والإخلاصالإيمانفيالصادقةالأمثلةصتمثلاوكان

عهدمنذالإسلاميةالحياةفىشسأنهأ!هوكان،والتفانى

الأذىيردونكانواالذينالمحسنينالشعراءأحدفهوبممب!ص

بنوكعب،حسان:صاحبيهوفيوفيهعثةباللهرسولعن

وذكرواالصالحا!وعملواآمنواالذينإلا):نزأت،مالك

ثلاثتهمأستثنتالكريمةفالآية.227احتعراء:ا.كنيرا!.الله

.يفعلونمالاويقولون،الغاوونيتبعهمالذينالشعراءمن

أعداءلقتالاندفعفقد،وقوادهمالمسلمينفرسانأحدوهو

مؤتةإلىفخرجأرادهاالتيالصورةعلىالموتوتمنى،الله

هـ،8عامالأولىجمادىفيوذلك،المسلمينجيع!يم

لهم:قائلينمؤتةجيم!أمراءمعاحسملمونودعهفحينما

أجابهم.صالحينإليناوردكم،عسكمودفعاللهصحب!-ا

قائلأ:رواحة"أطهاعبد

مغفرةالرحمنأسأللكنني

الزبداتقذففرعذاتوضربة

فجهزةحرانبيديطعنةأو

والكبداالأحشاءتنفذبحربة

جدثيعلىمرواإذايقالحتى

رشداوقدغازمناللهأرشديا

منأكثرفىعليهويعتمدمنهيقربهكل!!الرسولوكان

فيحجرابنبعضهاإلىأشاركثيرةمناقبوله.مناسبة

قلتهعلىوشعره.الاستيعابفيعبدالبروابنالإعابة

مؤتةفىوشعرهعنها.والدفاعالعقيدةحدمةهدفه،ملتزم

علىنفسهوطن.لعقيدتهوتحمسهشخصيتهحقيقةيع!ص

وحينما.المجاهدينومثوبةاللهمرضاةفىطمعاالشهادة

غيرمعركةفىالموتمنبالرهبةالرغبةهذهاصطدمت

وجيش-والعدةالعددكثير-الرومجيمشلينمتكافئة

عبداللهتردد،مقاتلآلافالثلاثةيتجاوزلاالذيالمسلمين

حبعلىالمجبولةالبشريةالنفسوحدثتهالأمر،أولفى

النزعةعنبصدقيعبرالموقفوهذا.بالتراجعالحياة

نأإلا.المواقفهذهمثلفينفسهاتفرضالتىالإنسانية

الاستسلاممنأقوىكانتوشجاعتهعبداللهإرادة

النفص!معحوارهوافتتعويرتجزيقاتلفمضى،والتراجع

لشأنها:وتحقيرلهابتقريع

الجنةتكرهينمالكنفسيا

لتنزلنهباللهأق!م

لتكرهنهأوطائعة

مطمئنهكنتقدفطالما

لثنهفىنطفةإلاأنتهل

الرنهوشدواالناسأجلبقد
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قوله:وتأييدها،الدعوةنصرةفيعاتهمق!أجملومن

أعرفهالحيرفيكتفرلستإني

البصرماخاننيأنيعلموالله

شفاعتهيحرمومنالنبيأنت

القدربهأزرىفقدالحسابيوم

حسنيمنآتاكمااللهفثبت

نصرواكالذيونصراموسىتثبيت

عبدالزبعرى،ابنانو:الزبعرى.بناللهعبد

م(.296؟-هـ،)؟-73ألزبيربناللهعبد

بنعبدالعزىبنخويلدبنالعوامبناالزبيربناللهعبد

جليلصحابي.الأسديالقرشيمرةبنكلاببنقصى

بنالزبيرأبوه.الهجرةبعدالمدينةفيللمسلمير،مولودوأول

وأمهظ!رو.الىرسولو!اري،قيالمبثرينأ!العوام

اللهرضيالصديقبكرأبيبنتالنطاقنذاتأسماء

المؤمنينأموخالتهعدي!اللهرسولعمةصفيةوجدتهعنهما،

رضىخديجةالمؤمنينأمأبيهوعمةعنها،اللهرضيعائشة

عنها.الله

الذهن،متفتحالعود،نضيرالزبيربنعبداللهشب

سماهمكماالعبادلةمن.كانبىالإيمانعامربيت!نوعب

عمر،بنعبدالله:وهمعنهاللهرضيحنبلبنأحمدالإمام

وعبدالله،عباسبنوعبدالله،العاصبنعمروبنوعبدالله

أجمعين.عنهماللهرضيالزبيرابن

الكباريوقرجريئاعنهاللهرضىالزبيربنعبداللهكان

موقعةفيأبيهمعالأولجهادهبدأ.اللهإلايهابولا

فيعنهاللهرضىعمرالخليفةاءستقبالفيوكان.اليرموك

ليشهدالفتحقادةبماجتمععندماالشامبلادفيالجابية

.المقدسبيتفتح

بعدعنهاللهرضيعبداللهخاضهاالتيالمعاركأبرز

أبيبنعبداللهبقيادة-اليومتونس-إفريقيةفتح،اليرموك

ضدالمسلمينبانتصارالبشارةيحملالقائدوأوفده.السرح

،بحفاوةعنهاللهرضيعثمانالخلإصةاستقبلهالبربر.

بطولاتعنمتحدثاأمامهعنهاللهرضي(عبداللهوخطب

عثمانالخليفةعندافعالديار.تلكفيوجهادهمالمسلمين

أولادمنعددمعهوكاندارهفىحوصريومعنهاللهرضى

خالتهجانبإلىالجملمعركةفيواششرك.الصحابة

المعركة.تلكفيوجرحعنهااللهرضيعائشة

بنيزيديبايعلمتقياعالماالزبيربنعبداللهكان

أقطارلهودانتللهجرة44عامبالخلافةبويعثم.معاوية

بلادمنوقسموخراسانومصروالعرأقواليمنالحجاز

تسعدامتالتىلخلافتهعاصمةالمدينةواتخذ،الشام

.مشوات

عندمامكةإلىعنهاللهرضىالزبيربنعبداللهالتجأ

يوسفبنالحجاجبقيادةجيشامروانبنعبدالملكأرسل

الدفاعفىعبداللهاستبسل.وجههفيللوقوفالثقفى

شهيدا.سقطحتىالحرمداخل

محياسةرجلعنهاللهرضيالزبيربنعبداللهيكنلم

الليل،قواموكان.وصلاحوعبادةجهادرجلكانولكنه

كش!فيلهالمسجد.حماميعسمىوكانالنهار،صوام

حدشا.33الحديث

الله.عبدسبأ،ابنانظر:سبأ.بناللهعبد

م(.657-؟هـ،36-؟)سعدبناللهعبد

أخاكان.العامريالقرش!ىالسرحأبيبنسعدبناللهعبد

هابر3،الفتحقبلأسلم.ارظعةمن!فانبن!!ان

فتحفلماكانارتد.ثمالوحييكتبوكان،المدينةإلى

طلب.منهمهوأربعةإلاالناسظ!تالرسولأمنمكة

ظضفتأخرعل!اللهرموليبايعأنعبداللهأخيهمنعثمان

.العاصبنعمرومعفئمصرشهد.بايعهثم،القتلمن

عهدفي)تونس(إفريقيةفتحمصر.علىعثمانأمرهثم

المعركةفىالمسلمينقائدكانهـ.27سنةفيعثمان

الفتوحانظر:هـ.34سنةالصواريذاتالبحرية

الإسلامية.

-؟)عبدالعزيزبنسعودبناللهعبد

بنسعودبنعبداللهام(.981؟أهـ،234

بنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدبنعبدالعزيز

ربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمبنمرخان

بنأسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبهوينت!..المريدي

بالسيرةوعرفالفاضلةبالأخلاقعبداللهالإمامتحلىر

وينهىبالمعروفويأمر،الشرائعبإقامةملتزماكان.الحسنة

يقضي،والبذلالعطاءكثير،الصمتكثيرالمنكر،محن

العلمأهلويجالس،والمساكينوالمحتاجينالفقراءحوائج

يقودفكانبالشجاعةاتصفوقد.إكرامهمفيويمعن

والدهحياةأثناءالأعداءضدالمعاركفيالسعوديةالقوات

مته.ماإثناءوأ

والدهوفاةبعدالحكمعبداللهاللإمامتولىلما.أعماله

بينالمعارككانتام،481أهـ،922عامالكبيرسعود

احتدمتقدالسعوديةوالقواتباشماعليمحمدقوات

عبدالعزيزبنسعودالإماموفاةأنكماوطأتها،واشتدت
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إلآ،برمتهالسعوديالموقفعلىالتأثيربعضأثرتقدكانت

تقدملإيقاف،وسعهفىماكلبذلعبداللهالإمامأن

فيحصرهاوحاولنجد،بلادباتحاهالمصريةالعثمانيةالقوات

مشروعهإنجاحمنتم!ضهل!االظروفأنإلاالحجاز،منطقة

وقواتقواتهبينكبيرفارقهناككانحيث،الإستراتيجى

الحربية،والخططوالعتاد،،السلاححيثمنخصمه

الإستراتيجيةالمسائلمنوكيرها،الماليةوالإمكانات

علىالسيطرةم!باشاإبراهيمذلكم!شوقد.والسحكرية

أ!درعيةاإلىوص!أنإلىالأخرىتلوواحدةوالقرىالمدن

الحطروأطبة!فحاصرها،الأولىالسعوديةالدولةعاصمة

الإستراتيجية.جوانبهاكلمنعليها

دفاعالدرعيةعناسمعوديةوقواتهعبداللهالإمامدافع

علىزادتمدةوالصمودالمقاومةفىواستبسلوا،الأبطال

المدنمنكثيروقفتهالدينفسهالموقف!وهوأشهرستة

لهاباشاإبراهيمقواتمهاجمةأثناءالنجديةوالقرى

ومحاصرتها.

أ!سعودية،اوقواتهعبداللهالإمامالحصارأجهدولما

يسلماأناشترصأأ!ذياباشاإبراهيممصالحةإلىاضطر

إلىأ!هبإرسابدورهباشاإبراهي!اأجقومنفسهعبداللهالإمام

باشاعليمحمديقومثمومنالقاهرةفيباضماعلىمحمد

عبدالله،الإمامفوافق؟الآستانةفيالسلطانإلىلمارساله

الدرعيةسكانيؤمنأنباشاإبراهيمعلىاشترطأنبعد

فيعبداللهالإماماسشسلموهكذا.أرواحهمعلىفيهاومن

منالعاشرهـ،أ233عامالقعدةذيمنالثامناليوم

الإمامباشساإبراهيمأرسليومينوبعد.أم818عامسبتمبر

.مشددةحراسةتحتالقاهرةإلىعبدالله

محرم17الاث!طيومالقاهرةإلىعبداللهالإماموصل

سوىفيهايلبثولمم،9181نوفمبر61هـ،ا234

أقربائهوبعضرهوباشماعليمحمدبعدهماأرسله،يومين

فيأعدمثمأيامثلاثةشوارعهافيبهفطيف،الآستانةإلى

.أيامعدةمعروض!جثتهوظلتصوفيا،أياميدان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

محمدب!عدالعزيزلرسعودسعودل!اسدخا

السعوديةالأولىاالسعوديةالدولة

الثاليةالسعوديةالدزلة

م(.974-؟اهـ،32-)؟طاووسبناللهعبد

الإمام.اليمانيكيسانبنطاووسبناللهعبدمحمدأبو

مولىع!صمةومنعنهوأكثر،أبيهمنسمع.الثقةألمحدث

ابنعنهحدث.وغيرهمشعيبلنوعمروعباسابن

وغيرهم.عيينةوابنجرلبرالثوري

الخلق.حسن،بالعربيةالناسأعلممنفقيهاكان

أم(.912-؟هـ،523-)؟طلحةبناللهعبد

قاضمفسرأصولي.الأشبيلياليابريطلحةبنعبدالله

وهىيابرة،إلىينعسب.المذهبمالكيجليلىوإمامعادل

لنشرالمشرقإلىرحلثمبهانشأأ،ندلس،1غربفيبلدة

إليهرحل.المكرمةمكةإلىرحلثمبمصرواستقرالع!م

سيبويهكتابعليهفقرأعنهالعلملأخذم!سةفىالزمخشري

والفقه،الأصولفيمؤلفاتله.تامةمعرفةبهأ!هكانالذي

.الإماممالكمذهبعلىالإسلامسيف؟المدخل:منها

بمالقيروانيزيدأبيابنرسالةصدرشرحفى!ضاباأفأكما

بمكة.اللهرحمهتوفي؟حزمابنعلىاشدفىوكتابا

م(.736-068اهـ،-18)61عامربناللهعبد

بنعامربنربيعةبنتميمبنيزيدبنعامربنعبدالله

السبعة،القراءأحد،عمرانأبوالشامىاليحصبىعمران

.القراءةفىالشامأهلوإمام

بعددمشقإلىانتقلثمرحابقريةفىالبلقاءفىولد

بنعمرزمنقبلبجامعهاأضاساإمامزصار،فتحها،

.وبعدهعبدالعريز

والمغيرةالدرداءوأبيعفانبنعثمانعنأسقراءةاأخد

وخلائق.الذماريالحارثبنيحيىعنهوأخذ،الخزومي

وكانالدرداء،أبيبنبلالبعدبدمشقالقضاءولي

مننقلهفيماصادقا،وعاهلمامتقنا،رواهلماحافظاثقة،عالما

بدمشقتوفي.التابعينوخيار،المسلمينأفاضل

.ذكوانوابنهشام:هماالقراءةفيراويانله

-961هـ،68ق.هـ-)3عباسبناللهعبد

هاشمبنعبدالمطلببنعباسبنعبداللهم(.687

صؤيهي!.اللهرسولعموابن،المكرمةمكةمنجليلصحابي

.بشركيدنمه!ولمالهجرةقبلولد

قدمعندماعمرهمنالثامنةفيعنهاللهرضىكان

بنالفضلأخيهمعالمدينةقدممهاجرا.كل!!اللهر!ول

.اتقغزوةفيض!يد!اللهرسولوكانالعباس

.ويرعاه-عنهاللهرضي-إليهيقربهظلا!الرسولكان

إلى!النبىضمنىء:قالعباسابنعنالبخاريروى

،الكتابعلمهاللهمالحكمةعلمهاللهم:وقالصدره

اللهرسولرديفعنهاللهرضيكانالوداعحجةوفي

!له!ه.

عليذ،النبيوفاةبعدثقةموضعالراشدونالخلفاءجعله

يدعوه.عنهاللهرضى،الفاروقعندمستشاراوكان

بصدقهعرفولأمثالها.لهاأنت:لهويقولللمعضلات

الحجإمارةفيعنهاللهرضىعثمانالخليفةأنابه:وأمانته

الفتنة.عام



ترجمانظ!تاللهر!سولفسماهبالت!سيربعلمهاششو

بعضجمعهالقرآنتفسيرفي!شابإليهوينسبالقرالى

علمه.منللتزودالناسيأتيهالمعرفةواسيعوكان.العلمأهل

يوما،وللفقهيوماويخصص،الناسلاستقبالى!يجلسوكان

.العربلوقائعويوماللشعر،ويوماللمغازء؟ويوما،للتأويل

إمارةعنهاللهرضيطالبأبيبنعلىالخليفةولاه

جمعوصفينالجملموقعتيوشهد،الزمنمنفترةالبصرة

عنه.اللهرضيعلي

يحبسخياعنهاللهرضيعباسبنعبداللهكان

دينه.بعضهمعنويؤديالعبادحوائجويقضيالناس

بعدبالخلافةعنهاللهرضيمعاويةعنهاللهرضىبايع

عامفيعنهمااللهرضيعلىبنالحسنعنهالهتنازلأن

الجماعة.

رسولعنحديثاا066الحديثكتب،فىعنهروي

بالبخاريوانفردمنها،59علىالصحيصاناتفقعدبالله

الأمة.بحبروعرف94بومسلممنها28

أواخرفيالطائفمدينةسكن.ربهامقايخافوكان

.مسجدهإلىإلالايخرجوكان،هبصركفوقد،عمره

جاوزوقدعنهاللهرضيالزبيربنالمهاعبدخلافةفيتوفي

عاما.السبعين

م(.-626؟هـ،4؟-)الأسدعبدبناللهعبد

منصحابي.الخزوميالأسدعبدبناللهعبدسلمةأبو

همنكل!!اللهرسولوأخوالإسعلامفىالأولينالسابقين

لمحلمةأموزوجالمطلبعبدبنتبرةعمتهوابنالرضاعة

المدقي.إلىالمهابرينأول.ضلإي!سولالعبيقبلعنهااللهرضى

لماالمدينةعلىعدباللهرسولاسشخلفهوأحدا.بدراشهد

ماتهـ.2سنةالعشيرةكغزوةغزواق!بعضإلىذهب

جراحهأنتقضتأنبعدأحد،غزوةمز!رجوعهبعدبالمدينة

وفاته.بعدسلمةأم!!اللهرسولوتزوج.الضوةتلكفى

عبدابنانظر:.الحكمعبدبناللهعبدأبو

الله.عبدأبو،الحكم

سعودالالعزيزعبدبناللهعبد

عبدالعزيزبناللهعبد(.-م4291،هـ-أ)343

محمدبناللهعبدبنتركىبنفيصلبنعبدالرحمنابن

بنموسىبنإبراهيمبنمرخاناقمقرنبنسعودابن

بنبكرإلىنسبهوينت!.المريديربي!،بنمانعبنربيعة

الأولوالنائبالعهدولي.ربيعةبنأممدبنيمنوائل

بالمملكةالوطنىالحرسورئيسالوزرأءمجلسلرئيس

السعودية.العربية

38سعودآلعبدالعزيزبنعبدالله

سعودآلعبدالعزيزبنعبداللهالأمير

سعودآلعبدالعزيزبنعبداللهالأميرولد.وتعليمهنشأته

فيونشأ.السعوديةالعربيةالمملكةعاصمة،الرياضمدينةفى

لآفيصلبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزالملكوالدهكنف

صالحة،تربيةرباهوقد.الثالثةالسعوديةالدولةمؤسه!سعود،

والدهمدرسةمنعبداللهالأميروأفادكبيرأتأثيرافيهوأثر

.والقيادةوالإدارةوالسياسةالحكممجالاتفيوتحاربه

معلميهوبكبار،بوالدهعبداللهالأميرشخصيةتأثرت

تنميةعلىعملواالذينوالمشايخوالمفكرينالعلماءمن

شخصيةتكوينفىوساهم.والتعليمبالتوجيهاممتعداده

الملك:إخوتهمععملهطوالخبرةمناكتسبهماسموه

والملكعبدالعزيز،بنفيصلوالملكعبدالعزيز،بنسعود

بنفهدالملكالشريفينالحرمينوخادمعبدالعزيز،بنخالد

المجتمعفئاتبكلاتصالاتهمنكثيراأفادوقدعبدالعزيز.

وأهلالعلماءيلتقىدائمافهو.مناسبةكلفيالسعودي

عادةويلتقى.والمشورةالاراءمعهمويتبادلوالعقدالحل

واحتياجاتهم.أحوالهمعلىللتعرفالسعوديينالمواطنين

فيأثرتالتىالرئيسيةالعواملمنالأمورهذهكلوتعد

وصقلها.سموهشخصيةتكوين

والعلماء،المعلمينكبارمنعدديدعلىتعليمهتلقى

طريقةوهي،التقليديةالإسلاميةالطريقةعلىتعليمهوكان

منوغيرهاالمساجدوحلقاتالعلماء،ودروس،الكتاب
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وسحلى،واسعةمطالعاتوسمموه.والتعليمالدرسوسائل

متعددةمجالاتفىوالمطالعةللقراءةحبهوهيجيدةبميزة

وإلمامامعرفةأكسبهمما،الحضارةوعلوموالتقافةالمعرفةمن

والاقتصادية،،والسياسية،الثقافيةالجوالبمنكثيرفي

واسعة.ودينيةعلميةثقافةذلكلهوفروقد

بنفيصلالملكاختار.ومنجزاتهأعمالهأهم

رئيساسعودا!آعبدالعزيزبنعبداللهالأميرأخاهعبدالعزيز

ضمقدر.ام649الموافقهـ،ا384عامالوطنيللحرس

عملواالذينالرجالأبناءمطللكوينهفيالوطنيالحرس

بناءفيلجهودهموساهمواسعودآلعبدالعزيزالملكمع

البلاد.توحيدمجالفيخاصة،اسمعوديةالعربيةالم!لكة

العسكريةالمؤ!سمةهذهمسؤوليةلتحولاختيارهفكان

مننهارليلعملفقدوبارزةكبيرةتحولنقطةالحضارية

عبداللهالأميريزالولاوتحديثها.وتطويرهاشأنهارفعأجل

يطمئن،رحالهإلىالقريبالقائدوهو،المؤسسةلهذهرئيسا

بروحوالحياةوالعملالتدريبفىويتابشؤونهم،عليهم

أ!طنىاالحرسلأفراديهيئبحق،فهو،.المسلمالقائد

أجتفرغوا،الحريمةوالحياةوالتدريبوالأمنالاستقرار،

عنالدفاعفىالوطنيةوواجباتهمالعسكريةلمهماتهم

.والمقدساتالوطن

بنعبداللهالأميربتعيينالسامىالملكىالأمرصدر

عامالوزراءمجلسلرئيسثانيانائباسعودآلعبدالعزيز

للحرسرئيسامنصبهإلىإضافة،أمء79أهـ،593

وتجاربهبقدراتهعبدالعزيزبنحالدالملكمنثقة،الوطني

.والإدارةوالسياسةالحكمفي

13الموافقهـ،2041عامشعبان12ال!حديوموفي

بالملكالسعوديةالعربيةالمملكةنادتأم829عاميونيو

أحربيةاالمملكةعلىملكاسعودآلعبدالعزيزبنفهد

لآعبدالعزيزبنعبداللهوبالأميرلها،وقائداالسع!دية

والعلماءالمالكةالأسرةأفرادوبايعهماللعهد،ولياسعود

.السعوديالشعبوعامةالبلادووجهاء

عامشعبان21الأحديوممساءفيملكيأمرصدرثم

الأميربتعيينأم829عاميونيو13الموافقهـ،2041

الوزراءمجلسلرئيسأولنائباعبدالعزيزبنعبدالله

العهد.ولايةإلىبالإضافة،الوطنىللحرسرورئيسا

تركزت.الإسلاميالتضامندعمسبيلفيرحلاته

العربيالتضامندعمعلىالسعوديةالعربيةالمملكةسياسة

يخدمالذياطشتركالعملإلىوالوصول،والإسلامي

القائمةالأحويةالروابصأويعمق،والإسلاميةالعربيةالأمتين

القمةومؤتمرات،العربيةالجامعةإطارفىالعربيةالدولبين

بينالإسلاميالتضامنروالطتقويةعلىويعمل،العربية

خادمحكومةحرصتوقدوشعوبها.الإسلاميالعالمدول

فيالإسلاميالتضامنروحتنميةعلىالشريف!تالحرمين

هذافيكبيردورالعهدولولي.الإسلاميةالمؤتمراتإطار

العربيالصففيالصدعرأبمجالفىخاصة،المجال

القويمة.والبصيرةالنفاذةالرؤيةإلىواحتاج،الأفقتلبدكلما

ومن.والمسلمينالعرببيتالرياضعبداللهالأميرويعد

والإسلامية.العربيةالبلادسموهزاركلههذاأجل

كبيروزنلهاالسعوديةالعربيةالمملكةأنفيهشكلامماو

والاقتصادالمالمجالاتفىفعالودور،الدوفيالمجتمعفي

ولها،المتحدةالأمهيئةفيالمرموقةم!طنتهاولها،العالمي

للبترولالمصدرةالدولمنظمةإطارفىأيضاالفعالتأثيرها

وفي،والجنوبالشمالبينالقائمالحواروفى)الأوبك(،

كلهاالأغرأضولهذهالانحياز.عدمدولمعأضعاونامجال

العالم.دولمنكبيراعدداعبداللهالأميرزار

بالثقافةالمتصلةالاهتماماتتلكسموههواياتأهم

بالسياسةالصلةذاتالتجاربمنوالإفادةالاطلاعوحب

ماخلالمنللفرومسيةخاصحبوأ،.والإدارةوا!صه

الفارسوصفات،الأصيلالعربىأصلتراثإحياءمنتحققه

.بالرياضالفروسيةناديرئيسعبداللهالأميروا،أعربىا

الخيرأعمالمجالاتفيبيضاءايادعبداللهوللأمير

العلممساعدةفيطولىيدوله،الإنسانيةوالأغراض

الملكمكتبةإنشاءفىالقيمالجهدهذاتمثلوقدوالع!ماء،

المملكةفىعبدالعزيزالملكومؤسسة،بالرياضعبدالعزيز

المغربية.

الثالثة.السعوديةالدولةبمالسعودية:أيضاانظر

ا-)021منشيالقادرعبدبناللهعبد

متميز.ماليزيكاتبأم(.أ-597854أهـ،271

وطرح،التقليديةالملايويةالأدبيةالكتابةألمملوبعنابتعد

أحوالعنكتب.الأحداثحولالشخصيةمشاعره

للتركيبةحادبنقدوقاماكتشف.عصرهفىالملايومجتمع

قدكان.ومحافظةإقطاعيةاعتبرهاالتيالاجتماعيةوالقيم

طبعام(.)083سنغافورةجحيمفىقصيدةعملهطبع

معلوماتفيهوسجلام()838!داللهرحلات!ار4

اجتاحتالتيالمحليةالحروبأثناءبهاقامرحلةعن

أسمماهاالتيالذاتيةسيرتهأماللملايو.الشرقيالساحل

كتابوهوأم.984فيطبعتفقدالذاتيةالسيرة

التاسعالقرنمطلعخلالوسنغافورةملقافىتجاربهيسجل

.الميلاديعشر

وتلقىملقا،فيمنشيعبدالقادربنعبداللهولد

التحدثيجيدكان.الكريمالقرأنلحفظمدرسةفيتعليمه

والتاميلية.والهنديةالعربيةاللغةذلكفيبما،لغاتبعدة

رسمياكاتئاكذلكوكان،الملايويةللغةأصئمدرسا
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سنغافورةاكتشفالذيالبريطانيرافلسستامفوردللسير

.الجديدة

هـ،هـ-73ق.)01عمربناللهعبد

صحابىالخطاببنعمربناللهعسدم(.613-296

وبدأسنهلصغروأحدبدرغزوتيفييشاركلم،جليل

معغزوةأيةعنذلكبعديتخلفونم،الخندقفيجهاده

أبيهلموقعصننلإيدبالنبىالصلةوثيقو!انعدب.اللهرسول

أمهاتمنكانتعنها،اللهرضي،حفصةأختهولأن

المؤمنين.

جهادهوتابعفرسانهامناللهعبدكانمؤتةموقعةوفي

.الرومضد،عنهأدلهرضىزيد،ليشأسامةجيشفي

القضاءفىحسنابلاءفيهاوأبلىالردةحروبفيواششرك

.الكذابمسيلمةعلى

الخلافةعنه،اللهرضي،عفانبنعثصانتولىعندما

بالقضاءالخليفةوكلفهمطعا.سامعاجانبهإلىوقف

ذلك،منوبالرغم.فيهيقعقدخطأأيمنتهيبافاعتذر

عنيجيبعاماستينطوالالفتوىفيالناسمقصدظل

علملهيكنلمإذا،أدريلا:يفولوكانأسئلتهم

.بالموضوع

واليرموك،القادسيةفيفشارك،برعهادهمياديناتسعت

الخليفةجانبإلىوقف(.اليوم)تونسوإفريقيةمصروفتح

الحسنبينحدثتالتيالفتنةوتجنب،المتمردينضدعثمان

.سفيانأيبنومعاويةعنهاللهرضيعليابن

وأحدمجلسفيتصسدق.حسابب!يخفقكريماكان

ألفمائة،عنهاللهرضي،معاويةالحشلميفةأعطاهألفا.بثلاثين

شميء.منهاوعندهالحولحالفما

يكثرمتواضعا،حيياكانكما!طوفا،ورعاتقياكان

.العبادةعلىمقبلينراهمإذاوخصوصاالرقيقإعتاقمن

علىالناسويؤثر،يتيممائدتهوعلىإلاالطعاملايأكلكان

يشتهيه.طعامأيفينفسه

توفيمنآخروكانعاما،الثمابنجاوزوقدتوفى

حديثا.263صؤوي!اللهرسولعنوروى،الصحابةمنبمكة

-616هـ،65ق.هـ-)7عمروبناللهعبد

منجليلصحابي.العاصبنعمروبنعبداللهم(.684

لزم.العاصبنعمروأبيهقبلأسلم.المهاجرينمن،مكة

وكان.للحديثأخذاالناسأكثروكانعدباللهر!ل

وأجادالسريانيةوتعلمالصغر،منذوالقراءةالكتابةيحسن

كتابتها.

رسوللهسمح.النساكالعبادمنعنهاللهرضيكان

عرفاللهعبددونهوما.بهفحدثمابتدوينعدبالله

لهفقالتهيبا،التدوينعنفترةأمسك.الصادقةبالصحيفة

إلامنيخرجمابيدهنفسيفوالذياكتبصلم!س!:الرسول

الحق.

ورد،حديث007،العاصبنعمروبنعبداللهروى

الصحي!ن.فيمنهاعدد

ويقوم،الصوميواليتقياوكانالوحىكتابمنكان

الليل.

فيأبيهرايةيحملكان.المغازيبعضعبداللهشهد

ميمنةعلىكانوكذلكمصر،فتحفيوشارك.اليرموك

إلايشاركولمبسيفيضربلمولكنه،صفينيوممعاوية

لأبيه.طاعة

سكن،أيامهأواخرفيللعبادةانصرفزاهدا،كان

عاما.السبعينجاوزوقدفيها،وتوفيطويلةفترةمصر

الله.عبدعون،ابنانظر:.عونبناللهعبد

عبدالشدبي،انظر:.الشلبيعيسىبناللهعبد

عيسى.بنالله

أهـ،703-؟)تركيبنفيصلبناللهعبد

بنعبداللهبنتركيبنفيصلبنعبداللهام(.988-؟

إبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمد

وينتهى.المريديربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىابن

ربيعة.بنأسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبه

الإماموالدهوفاةبعدالحكمفيصلبنعبداللهتولى

إثرأم865أهـ،282عاممنرجبفيتركيبنفيصل

هوفيصلبنعبداللهأنوالمعروف.وخاصةعامةمبايعة

تسلمقدوالذهحياةأواخرفىوكان،فيصلأبناءأكبر

لهأسندأنبعدالحكمومقاليد،السلطةمنالأكبرالعبء

بنمحمدأخوهوكانسنه،وكبراررهوامرضنتيجةذلك

ذلك.فييعاونهفيصل

والدهوفاةبعدالدولةأمورفيصلبنعبداللهنظم

خرجحتىالحكمتوليهعلىعاميمضلملكن،مباشرة

سدةإلىالوصولفييطمحكانالذيسعودأخوهعليه

للدولةالشرعيالإمام،عبداللهأخيهوإزاحةالحكم

كاناوسعوداعبداللهأنهنابالذكروجدير.الثانيةالسعودية

أبيهما.أياممنمتنافسين

لدىكبيرةبشعبيةيتمتعفيصلبنعبداللهالإمامكان

لهفكانتبمالنجديةالقبائلمنعددولدىنجد،حاضرة

له،أخيهمنازعةضدوالدعمالتأييدلهتكفللغمعبيةقاعدة

وأسرةالعلماءويؤيدهللبلاد،الشرعيالإماموأنهخصوصا

الشيخ.آل
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منعبداللهالإماملقيهالذيالتأييدم!الرغبموعلى

بجفالأتباعبدورهقامسعودافإن،اخيهضدالنجديين

وقعاتعدةالمتصارعينالوفينبينودارت،والمؤيدين

فيوتضعهاالأمورتحددفاصلةوقعاتتكنلملكنها

مدىعلىوردأحذفيالقائمالصراعظلبلنصابها،

وأخيهعبداللهبينالخلافأثروقد.واسعةتاريخيةحقبة

فيالدولةبدأتإذبمأضانيةاالسعوديةوضئالدولةفيسعود

المنطقةفسلخوا،العثمانيونفيهافطمع،والانحلالالتمزق

فسيطرواالرشيدآلوطملها،أسدولةاجسمعنالشرقية

كلها.النجديةالبلادعلىالأمرنهايةفي

وكانشديذا،مرضافيصلبنأطهعبداالإماممرض

أخوهزارهوقدشمرجبلعاصمةحائلمدينةفيوقتها

الجبلحاكم-رشيدبنمحمدعليهفأشارفيها،عبدالرحمن

،الرياضإلىعبدالرحمنفنقله،الرياضإلىأخاهينقلأن-

قبلأياليومينتتجاوزلابمدةإليهاوصولهبعدفيهاومات

تقريبا.بسنتينالثانيةالسعوديةالدولةسقوط

فيصلبنسعود،الثانيةالسعوديةالدولة:أيضاانظر

تركى.ابن

الله.عبدكثير،ابنانظر:كثير.بناللهعبد

843-هـ،003-)922محمدبناللهعبد

لنالح!3بنعبدالرحمنبنمحمدبنعبداللهم(.219

يومبقرطبةبويع.الأندلسفيأميةبنيخلفاءمن،هشام

فيالفتنكثرت.م888هـ،ء27سنةالمنذرأخيهوفاة

المنذرسلفهوعهدعهدهفيالأندلعروأضحت،عصره

قرطبةفيينحصرصارحتىأميةبنيملكوتقلص،ممزقة

عملعلىأيامهأخرفيأقدم.فقطالقرىمنوماجاورها

حفيدهبعدهمنالعهدأ!لايةاختارحيثجريء،ممياسي

هـ،003035)بالناصرالملقبمحمدبنعبداشرحمن

الذي!وهو.الأمويالناصر:انظرم(.219-169

.الذروةبهاووصل،الأمةتلكشتاتلمافي

فإنالفترةهذهفيالأندلسأصابمماالرغموعلى

ابنأمثالوالمؤرخينال!صتاببعضفظهرتركد،لمالحضارة

مقتصداعبداللهوكانالفريد.العقدصاحب،ربهعبد

بينقرطبةساباطعبداللهابتنى.العلومفيمتفنناورعا،

وبعدها،الجمعةصلاةقبلفيهيقعدوكان.والجامعالقصر

علىيجلسوكان.متظلملكلويأذن،الحجابفيرفع

الشكاياتإليهفترفعمعلومةأيامفيقصرهأبواببعض

الظلاماتأصحابفيهيضعبابمنالكتبوتصله

الألد!.فيأصبالأمويينمنالمؤرخونيعده.كتبهم

بقرطبة.وتوفيونشأولد

-؟هـ،32-)؟مسعودبناللهعبد

مكة،من،النسبهذلي،الصحابةأكابرمنم(.653

إلىعنهاللهرضيعبدالله.هاجرال!سلامإلىاسمابقينومن

ظ!ورالرسولمعالغزوأتجميعوشهد.مرتينالحبشة

غزوةوفي.وترحالهحلهفيورفيقهال!مينخادمهوكان

جهل.أيعلىأجضبدر

بمكة،القرآنبقراءةجهرمنأولعنهاللهرضيكان

رمسولقال.اللهسبيلفيذلكواحتسبقري!شأذىوتلقى

بناللهعبدأولهموذكر.أربعةعنالقرانخذوا:ص!؟ي!الله

اللهر!يالخطاببنعمرعنهوقالعنهاللهرضيمسعود

علما.ملىءكنيف:عنه

مالبيتعنهأدلهرضىالخطاببنعمرالحليفةولاه

منردحامنصبهفيوظلفيها،القضاءولاهكما،الكوفة

.والورعللتقىمثالآالزمن

فىالمدينةعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدقدم

نحوعمرهوكانفيهاوتوفيعنه،اللهرضيعثمانخلافة

فيودفنعنه،اللهرضيعثمانعليهوصلىعاما،ممتين

عدب.ارصلعنفي!848عنهاللهرضيروى.البقيع

الله.عبد،المقفعابنانظر:.المقفعبناللهعبد

أبو،موسىابنانظر:.موسىبناللهعبدأبو

الله.عبد

742-أهـ،أ-79)ء2وهببناللهعبد

فقيه.المصريالقرشيمسلمبنوهببنعبداللهم(.281

طلبهفيفرحل،الحديثبعلمواهتم،القرآنحفظمجتهد

،المنورةالمدينةفيصحبتهفيو!ث،ممالكالإمامإلى

إلىوهبابنفعاد،اللهرحمه،توفيحتىالع!معنهشلقى

،الفرجبنكأصبغالعلماءمنعددالعلمعنهأخذمصر.

الزهريمصعبوأبو،صالحبنوأحمد،وسحنون

مالك،الامامأتباعمنكانوهبابنأنومع.وغيرهم

مالكا.فيهاخالفآراءلهمجتهدافقيهاأيضاكادفإنه

بمصر.توفي

-339هـ،504-)321الحاكماللهأبوعبد

بنحمدويهبنمحمدبنعبداللهبنمحمدأم(.150

شيخ،العلامةالناقد،،الحافظ،الإمام.الحكمبننعيم

،النيسابوري،الضبي،البيعبنأبوعبدالله،المحدثين

التصانيف.صاحب،الشافعي

وماوراء،والعراق،بخراسانالعاليةالأسانيدأدرك

ورحوخرجصنف.شيخألفينحومنوسمعالنهر،

عصرهإمامكان.العلمبحورمنوكان،وعدلوصحح
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قال.ثقةصالحا،معرفتهحقبه،العارف،الحديثفي

حسنيرزقنىأناللهوسألتزمزمماءشربت:الحاكم

المسموعةتصانيفهمنوقعىصساكر:ابنقال.التصنيف

وكانجزء.وخمسمائةألفاييلمغماالناسأيديفي

وبينبينهمالسفارةأحسنوقدبويهبنيلملوكسفيرا

الصحيحين،علىالمستدرك:تصانيفهومنالسامانيين.

والإكليل؟المدخل،الحديثعلوميسابور،تاريخ

وغيرها.

الله.عبد،الحجاريانو:.الحجارياللهعبد

الله.عبدأبو،الخشنيانظر:الخشئي.اللهعبدأبو

أم؟(.406-أهـ؟،130-الداعو)؟اللهعبد

فيولدولعلهميلادهتاريخيعرفلايمنيوجغرافيمؤرخ

هـأ130سنةبعدكانتوفاتهلأنالهجريالعاشرالقرن

أسنىكتابهإلىالجغرافيافيث!رتهترجعأم(.06)4

مخطوطا،يزالماوهوالطالباللبيبوأنسالمطالب

هذاويهدفتركيا.فىبإسطنبولالفريدظنسختهتحفظ

وتحديدهاوالعرفيةالحقيقيةالأقاليممعرفةإلىالكتاب

وماوالشرقيةالغربيةوالأرجاءوالجموبيةالشماليةبالجهة

هذهوتعالج.والمسالكوالمناهجوالم!الكالمدنمنعليها

ومساحةالمعمورالردغومفهومالأرصكرويةالخطوطة

وتحديدمكةعنأبعادهاوتحديدالكبرىوالمدنالأرض

مقالاتبثلاثالخطوطةواختتمتاليوء،وطولالقبلةاتجاه

البحار.عن

عبدأبو،الرودانيانظر:.وداليالراللهعبدأبو

الله.

الله.عبدالزاخر،انظر:الزاحر"اللهعبد

الله.عبدأبو،الزهريانظر:.الزهرياللهعبدأبو

الله.عبد،الشرقاويانظر:.الشردتاوياللهعيد

.(أم-219،اهـ-34)0الطيباللهعبد

جامعى،وأستاذعالم،المجذوبالمهعبداالطيبعبدالله

غربالتميراببقريةولد.سودانىوشاعروأديبوناقد

شماليفيعطبرةبنهرالنيلنهرملتقىجنوبيالدامرمدينة

وبربرالدامرفيوالثانويالأولىتعليمهتلقى.السودان

جامعة)الانبالخرطومغوردونكليةفيوتخرجوكسلا،

علىثمأم(،9)48الشرفمعادلةعل!!وحصل(الخرطوم

أم(.059)لندنجامعةمنالدكتوراه

الطبعبداللهأثرى

والتربويالثقافيالحقل

تدريساالكبيرةبجهوده

بموإدارةوتأليفاومحاضرة

بالمدارلرمدرساعملحيث

لقسمرئيساثمالسودانية

التربيةبمعهدالعربيةاللغة

الطيبعبدالله-أ)519الرضاببخت

مشاركةوشماركام(،549

وتطويرها.التربويةالمناهجوضعفيرائدة

ثمأم(،59أ-ا059)لندنبجامعةمحاضراعمل

بعدفيماأصبحتالتيالجامعيةالخرطومبكليةمحاضرا

لكرسيأ!شاذاثمأم(،-749أ619)،الخرطومجامعة

بجامعةالعاليللتعليمألممتاذاثم،بالجامعةالعربيةاللغة

-أ)779بالمغرببفاسعبداللهبنمحمدسيدي

أم(.869

مديراثم،الخرطومبجامعةالادابلكليةعميدااختير

أم(.)749الخرطوملجامعة

منلكثيرالأولىاللبناتالطبعبداللهوضعوقد

مأ649عامففي،وخارجهالسودانفىالتعليمصروح

أولوكانبنيجيريابكنوباييروعبداللهكليةلإنشاءانتدب

)جامعةمستقلةجامعةبعد،فيما،أصبحتوقدلها،مدير

وكلفجوبالجامعةمديراعينأم759عاموفىبا!رو(.

بالسودانالعربيةاللغةمجمعتأسيسكلفكماإنشاءها.

ام(.)399رئاستهبهونيطتافتتاحهوتمأم(،)099

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعفيعضووهو

الخرطومجامعةمنالحياةمدىالممتازالأستاذلقبنال

ذاتهاالجامعةمنالفخريةالدكتوراهمنحكماام(،)979

ومنأم()889بنيجيرياباييروجامعةومنأم(819)

أم(.)989بالسودانالجزيرةجامعة

أساتذةلترقيةالعلميةاللجانفيمحكمعضو

والعالمية.والإسلاميةالعربيةالجامعاتمنلكثيرالجامعات

مثلالجوائزلبعضالعلميةاللجانفيمحكمااختيركما

السعودية.العربيةبالمملكةالعالميةفيصلالملكجائزة

السودانداخلكثيرةعلميةمؤتمراتفىشارك

والتلفازالإذاعةفيقيمةجمةمشاركاتوله.وخارجه

،السيرةفيودروسكاملا،الكريمالقرانتفسير:منها

.كثيرةأخرىوثقافيةأدبيةوأعمال

علىتزيدواللإنجليزيةبالعربيةمؤلفاتالطبولعبدالله

،تباركجزءتفسيربمعمجزءتفسيرمنها:كتائا،أربعين

العربأشعارفهمإلىالمرشدسمعبمقدجزءتفسير

،4591،5591)طبعتمجلداتخمسةفيوصناعتها
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لذيقصائدأربعشرحأيضاولهأم(.0791،499

-جزءان-الصغرىالحماسةأم(بم)57!الرمة

تاريخبمالطيبأبيمعالمتنبىبمعندالطبيعةام(،069)

وغيرها.،المادحةالقصيدة،الحديثالنثر

اللواء،النيلأص!داء:منهاكتيرةشسعردواوينوله

وعيرها.الأصيلأغانيالجديد،الزندسقطالظافر؟

عبدالرحمنعبدانظر:.الرحمنعبد،اللهعبد

الله.

الله.عبدأبو،العدنيانظر:.العدلياللهعبدأبو

الله.عبد،العرويان!:.العروياللهعبد

عبدالله.أبو،الفاكهيانو:.الفاكهياللهعبدأبو

عبدأبوالقفاعي،انظر:.القضاعياللهعبدأبو

الله.

.الثوريسفيانانظر:.الكولمحياللهعيدأيو

أبوالماجشون،الظر:الماجشون.اللهعبدأبو

الله.عبد

يون!محمدانظر:يوس!.محمد،اللهعبدابن

الله.عبدابن

ابن،المعافريالظر:المعادري.عبداللهأبيابن

الله.عبدأبى

الله.عبد،النديمانظر:الئديم.اللهعبد

الله.عبد،نصيفانظر:لصيص.اللهعبد

عبدالله.،النيسابوريان!:.الئيسابورياللهعبد

اشي،الواديان!:.أشيالوادياللهعبدأبو

الله.عبدأبو

الباقى.عبدالزرقانى،ان!:.الزرقاليالباقىعبد

هـ،أ388-21)99فؤادمحمد،عبدالباقي

مصريعالمعبدالباقيفؤادمحمدأم(.1882-689

فيولد.الفهارسووضعالأحاديثبفهرسةاشتغل

مدارسهابعضفيودرسالقاهرةفيونشأبمصرالقليوبية

عاميبينالزراعىالمصرففيالفرنسيةعنمترجماوعمل

ضعفأنإلىالتأليفإلىانقطحثم.أم339و5091

عنالسنةكنوزمفتاحترجم.وفاتهقبيلوكفبصره

تيسيروعمل؟الفرنسيةعنالقرآناياتتفصيلبمالإنجليزية

لألفاظالمفهرسوالمعجمالسنةكنوزمفتاحبكتابيالمنفعة

درةوهو؟الكريمالقرانلألفاظالمفهرسالمعجم،الحديث

الله.كتابلخدمةالعصرهذافيألفماأهمومنمؤلفاته

ومسلمالبخاريصحيحىمنكلترقيمأيضاأعمالهومن

حالمفهرسالمعجمعلىماجةابنوسننمالكوموطأ

نافعة.تعليقات

789هـ،463-)368القرطبيالبرعبدابن

عبدبنمحمدبناللهعبدبنيوسفأبوعمرأم(.70-.

العلامةالإمام.المالكي،القرطبى،الأندلسي،النمريالبر

شئالإسلام.المغربحافظ

،الشيوخكبارهـوأدرك093عامبعدالعلمطلب

وجمع،الطلبةعليهوتكاثر،إسنادهوعلاعمرهوطال

.الركبانبتصانيفهوسارتوضعفووثقوصنف

المؤمن،عبدبنمحمدأبىمنعمرأبوسمع

عنهحدث.وغيرهمالقاسمبنوخلفأصفاراوإسماعيل

اللهعبدوأبوالغسانيعلىوأبوالأندلسيحزمابن

ديناإمافا.وكانمدةلشبونةقضاءولىوعيرهها.الحميدي

أولأوكان.واتباعسنةصاحبمتبحراعلامةمتقناثقة

الشافعيفقهإلىميليممالكياتحولثمقيل،فيماظاهريا

نظرومن،المجتهدينالأئمةرتبةبلغقدوكان.مسائلفي

فيموفقاوكان.العلمفيمنزلتهلهبأنيعترفمصنفاتهفي

بتآليفه.اللهونفععليهمعانا،التأليف

فيبسطةذا،والفقهالحديثعلمفيتقدمهمعوكان

والأخبار.النعسبعلم

وخلف.سنةوتسعينخمسابلغأنبعدتوفي

جابمبمالاستيعابالتمهيدبمكتابمنها:،كثيرةمصنفات

مطبوعة.وجميعهاالكافي؟العلمبيان

.التوابعبد،يوسفال!:دوسص.الثوابعيد

-969هـ،541-)935المعتزليعبدالجبار

بنأحمدبنعبدالجباربنأحمدبنعبدالجبارأم(.250

الأسدأباديالهمدانىالحسنأبو،القاضيعبدا،بنالخليل

هذايطلقونولا،القضاةبقاضيالمعتزلةتلقبهالذيوهو

.أطلقوهإذاغيرهبهيعنونولا،سواهعلىاللقب

،القطانسلمةبنالحسنأبيمنالحديثسمع

بنجعفربنوعبدا،الجلابحمدانبنوعبدالرحمن

وغيرهم.الألممدأباديعبدالواحدلنوالزبير،فارس
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بنعبدالسلاميوسفأبوالقاضيعنهوروى

وأبو،المعتزليالمفسرالقزوينىيوسفابنمحمد

بنعلىالقاسموأبوالصيمري،علئيبنالحسنعبدالله

التنوخي.المحسن

عياشبنإسحاقأبوفهوالاعتزالفىأستاذهأما

:عبدالجبارالقاضيعنهقال،البصريعياشبنإبراهيم

والزهدالورعمنوهوأولا"،عايهدرسناالذيوهو"

قومبغدادمنإليهرحلوقد.قدرعظيمعلىوالعلم

استدعاهعبدا.أبيمجلسإلىمجلسهيجمعون

بالتدريسواشستغل،الريإلىعبادبنالصاحب

القضاةقاضيمنصبفيأصماحباعينهوقدوالقضاء،

بها.وتوفى.الريفي

رئاسةانتهتوإليهوالإملاء،أ!دري!راعلىعمرهوقف

ابنعنهقال.مدافعغيروعالمهاشسيخهاصارحتىالمعتزلة

".المشايخمنتقدمهمنكتبكتبه"نسخت:المرتضى

بموالصواريالدواعيالكلامفيكتب،أشهرومن

بمالمغنيأماليهومنالاعتماد.الخاطربم،والوفاقالخلاف

الاعتزالمبادئفيالمشهوروكتابه،المحيطبمالفاعلبمالفعل

الخمسة.الأصولشرح

شرحبمالجامعينشرحمثلالشروحفيمصنفاتوله

فيوكتببمالنهاية:الفقهأصولفيكتبهومن،الأصول

علىردودومنها،الإمامةنقفر،اللمعنقضمثلالنقض

الرازيات،:مثل.الافاقمنعلإءوردتمسائل

كانوقد.النيسابورياتبمالخوارزمياتبمالعسكريات

وتدريسا.إملاءالمعتزلةشيوخاكثرمنعبدالجبارالقاضي

الحق.عبدالإشبيدي،انظر:.الإشبيليالحقعبد

هـ،268-)182عبداللهأبو،الحكمعبدابن

بنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوم(.897-881

لازم.عصرهبفقيهلقب،مالكيفقيه،حافظ.عبدالحكم

مالك،الإماممذهبإلىرجعثم،الشافعيالإمامأولأ

إليهوانتهتوالطبريوالرازيالنيسابوريأبوبكرعنهأخذ

بمصر.الرئاسة

السننبمالعراقفقهاءعلىرد،القرانأحكامكتبهمن

الشافعى.المذهبعلى

هـ،ا-214)55محمدأبو،الحكمعبدابن

بنليثبنأعينبنعبدالحكمبنعبداللهم(.982-771

إليهصارت.المالكيالفقهفىوعالمهامصرفقيهرافع

وماتعندهنزلللشافعىصديقاكان.أشهببعدالرئاسة

كتبه.عنهوروىعنده

عبدالحكمابنمنهمواحدكلعلىيطلقأبناءوله

هـ()؟-257وعبدالرحمنهـ(-268ا)82محمدمنهم

هـ(.2)؟-37وعبدالحكم

الكبير؟انحتصرعبدالعزيز،بنعمرسيرةكتبهمن

المناسك.

1843اهـ،327-)9125الثانيالحميدعبد

السلطانبنالثانىعبدالحميداسملطانام(.909-

باسلامبولولد.العثمانيةالدولةسلاطينأحدعبدالمجيد،

مرادالسلطانأخيهعزلبعدالسلطةوتولى)إسطنبول(.

حينذاكالدولةوكانت،أم876هـ-أ392عامالخامس

لاسيما،جانبكلمنالخاطرتتهددها،الهاويةحافةعلى

أزمةوتفاقم،بالتفتتالدولةهددتالتيالقومياتفتن

الجيمق.وضعف،الديون

فيعبدالحميدالسلطانمجهوداتأبرزمنكان

تحتالمسلمينوحدةإليالدعوة-أالخاطر:هذهمواجهة

بهم.المتربصينالأعداءلمواجهةالإسلاميةالجامعةسماهما

تقديمفيوالصهاينةاليهودإغراءاتكلرفض2-

لهميسمحأنمقابللدولتهوالماديةالفنيةالمساعدات

والأساليبالوسائلكلتخدعهولم.فلسطينإلىبالهجرة

أراد3-.البعيدةأهدافهمإلىللوصولامشخدموهاالتي

لتحقيقالحديديةالسككمنبشبكةالإسلاميالعالمربط

حديدسكةبمشروعفبدأ.شعوبهبينالاندماجيةالوحدة

-311)8عامالمنورةالمدينةحتىإنجازهتمالذيالحجاز

دمرهالذيالمشروعوهوأم(809-0091هـ،أ632

يستخدمهأنخشية،الأولىالعالميةالحربفىالإنجليز

وعملالحلفاء.ضدالعسكريةتحركاتهمفيالعثمانيون

دعاةمعخاصةبصفةالدونمةويهودعامةبصفةاليهود

عبدالحميدالسلطانلإزاحةالتخطيطفيالطورانيةالقومية

هـ-ا327عامهذافيونجحوا،منهمالمعروفةلمواقفه

لهم.لمطاوعتهرشاد،محمدأخاهمكانهونصبوا،ام909

إلا،الأخيرةعهههـدهافىالدولةضعفمنالرغموعلى

فقد.لبلادهجليلةخدماتيقدمأناستطاععبدالحميدأن

المزيدتفقدأنمنالتركيةالروسيةالحرببعدالدولةحفظ

كريت.تمردوأخمد.حكمهطوالأوروبافيأراضيهامن

العلومداربإنشاءوقاملدعمها.تدخلتحينمااليونانوهزم

والمعلماتالمعلمينودورفروعهابكافةوالجامعةالسياسية

الإعداديةوالمدارسالنسويةالفنونومدرسةاللغاتومدارس

الاثارمتحفوافتتح.والعاصمةالولاياتفيوالثانوية

يلدزومكتبةبايزيدومكتبةالعسكريوالمتحفالشرقية

معستشفىوأسسباشا.حيدروثانويةالطبومدرسة

البريد.مركزوأنشأ،الخاصمالهمنالعجزةودارالأطفال
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العامةالنفوسداروأنشأ.للعاصمةالشر!مياهأنابيبومد

وقام.الخزفومعملوالصناعيةوالتجاريةالزراعيةوالغرف

الختلفة.الولاياتفيإصلاحاتبعدة

الاتحادجمعيةمنأفرادحرا!ةتحتسلاليكإلىنفي

إسطنبولإلىأعيدثمم،0191هـ-أ328سنةوالترقي

توفي.أنإلىقصرهفيسجيناليبقى

الدولة.،العثمانيةأيضا:انظر

م(.974-؟هـ،أ32؟)الكاتبعبدالحميد

من،القرشيوهببنالعلاءمولىيحيىبنعبدالحميد

الأصلفارسي،للهجرةالثانيالقرنفيالكتابأعلام

بينحلافعلىالشامأوالأنبارفينشأالولاء.عربي

سال!اأصهرهمعساعداأمرهبدايةفيوظهر.المؤرخين

بنهشامالخليفةعهدفيالرسائلديوانصاحب

والىمح!دبنلمروانكاتباذأ!كبعدعملثم،عبدالملك

الأمويةللدولةأولكاتباأخيراعملثم،وأذربيجانأرمينيا

قتلولكنه.أميةبنيخلفاءآخرمحمدبنمروانعهدعلى

الحكم.تولواعندماالعبا!ميينيدعلىخليفتهمع

العربي؟النثرتاريخفيالكتابأبرزمنعبدالحميديعد

كانأنهعلىوالنقادالمؤرخ!تبينإجماعشبهفهناك

العربيالنثرفيالر!ائلكتابةفيجديدةمدرسةصاحب

متعددةعباراتإيرادأي،الازدواج-أ:مايلىعمادها

التنغيمامنجوولإشاعة،ف!صتهلتوكيدالمعنىفيمتقاربة

رسائلهفىالإطنالى2-.كتالاتهفىالجميلالموسيقي

الوصفمنالإكثار-4.رسائلهتحميداتفيالإطالة3-

تومسيع6.الخطابةطريقةعلىالفواصلقصر5-بالحال

كانت-التىالأغراضبعضلتشمل،الرسائلأغراض

والوصفوالنصحوالتهنئةالتعزيةمثلبالشعر،خاصة-قبله

الذينالكتابمنكبيرعددالمدرسةبهذهتأثروقدوكيرها.

برسائله،حاصاديوانانملكلاأننامنوبالرغم.بعدهجاءوا

رسائلهمنطيباقدرالناحفظتقدالأدبكتبأنإد!

إلىرسالته-أ:أهمهامنلعل،والإخوانيةالديوانية

الفرسملوكوصايامنأثربماتأثرهيبدووفيها،الكتاب

علىمروانبنعبداللهإلىكتبهاالتيرسالته2-،لكتابهم

والشطرنج،الصيدوصففىرسالته3-،أبيهلسان

محمد.بنمروانمعمنهزموهوأهلهإلىرسالته-4

العصرفيالدواوينأللثتابعبدالحميدويعد

قيل:فقد،المثلمضرببلاغتهصارتحتى،الأموي

العميد.باب!وختمتبعبدالحميدالرسائلفتحت

الرسائل.:أيضاانظر

الحميد.عبد،يونسانظر:يوس!.الحميدعبد

الحي.عبد،الكتانيانظر:الكتالي.الحيعبد

سياسى(.؟-أم)898حسونةعبدالخالق

العربيةالدوللجامعةالعامالأمينمنصبشغلمصري

هذاشغلوقد.أم259سنةعزامأسبداشحمنخلفا

عامرياضمحمودخلفهحتىمراتعدةالمنصب

.أم769

تقلدثم،للإسكندريةمحافنهاام429عامعين

ثورةقبلوالمعارفالاجتماعيةوالشؤونالخارجيةوزارات

العربيةالساحةفىبارزسياسينشاطأسه.ام529يوليو

.مؤتمراتعدةفيوشارك،والدولية

،محجوبانظر:.محجوبالخالىعبد

عبدالخالق.

-8881هـ،ا385-031)5علي،الرازقعبد

علىحصلمصريمفكرعبدالرازقالشئكلرام(.669

بريطانياإلىسافرام،119عامالازهرمنالعلميةإجازته

بجامعةوالتحقالإنجليزيةاللغةلدراسةأم129عام

والعلومالاقتصادفيرسالةلتحضيرأم139عامأكسفورد

آنذاكالعالمبهايمركانالتيالأوضاعلكن،السياسية

مصرإلىللعودةدفعتهالاولىالعالميةالحربنشوببسبب

الشرعية.المحاكمبإحدىقاضيافعينأم،419عام

أهـ،)343الحكموأصولالإسلامكتابيعد

أثارإذعبدالرازقالشئكليمؤأغاتأبرزمنأم(429

بعدصدروأنهخصوصا،الفكريةالأوساطافيطويلاجدلأ

وإلغاءأتاتورككمالمصطفىبهقامالذيالقويالتغيير

أربعةدامتأنبعدأم429عاممارسفيالخلافةنظام

نظريةفىجديدافكريامذهباهذامؤلفهتضمنوقد.قرون

وظيفةوليعستملكالخلافةأنإلىذهبحيثالحكم

ويمكن.دنيويةسياسيةوظيفةالخلافةوظيفةوأن،دينية

الإسلامفيالسلطةأنفىفكرهمرتكزاتأهمتلخيص

للناسالحريةتركالإسلاموأن،دينيةوليستمدنيةسلطة

تتفقالتيالسلطةومؤلسساتالحكوماتأشكالاختيارفي

الشيخآراءحولالمثقفينأفعالردودوتفاوتت.ومصالحهم

تقديمهقراركانضدهفعلردأبرزولكن،عبدالرازقعلي

عباسالخديويطرفمنام119عامالتأديبيةللم!صمة

عبدالرزاقعلىبتجريدبالإجماعقرارصدرحيث،حل!

أهليتهوعدممرتباتهوقطعوظيفتهمنوطرده،عالملقبمن

دينية.غيرأوكانتدينيةعموميةوظيفةبأيللقيام

برعبد،سيافانظر:.سيا!الرسولربعبد

.الرسول



19الأوسطالرحمنعبد

م(.939-086هـ،328-)246ربهعبلىابن

أعلاممن،الأندلسيربهعبدبنم!مدبنأحمدعمرأبو

ولد.قرطبةخلافةعصرفيبالأندلسالكتابالشعراء

بكتابهاشتهركماربهعبدبابناشخهر.بالأندلسبقرطبة

الفريد.العقدانظر:.الفريدالعقد

الأندلسيةالعاصمةمثقفيمن:دطاربهعبدابنيمثل

شيوخهاعلىودرسالعلميةأجوائهافىتقلبفقد،قرطبة

بكتبخاصااهتماماوأظهرالكببر.قرطبةجامعفي

الشعر.ودواوينوالأدبالتاريخ

صنعولكنه،الأندلسفيعريقةأسرةمنيكنلم

ظهر.والأدبيةالشعريةمواهبهتةضحتحيثتاريخابملنفسه

أمتدولكن،الأمويةالخلافةعلىالسابقةالفترةفىأمرهأول

شعرائه.ألمعمنوصار،الخلافةعمصرأدركحتىالعمربه

الفترةتلكشحعرهفصورللهو،،محبامنطلقاشسبابهفيكان

ومجال!رالخمربوصفشعرهيعجحيتطتحرر،منفيهاوما

.والشرابالطرب

السائدةالثلاثةالشعرأتجاهاتفيربدعبدابنتقلب

والاتجاهتارةالمحافظالاتجاهءكللىفكتببمالأندلسفي

الجديد،المحافظإلىسجهثالثةو"تراه،أخرىتارةالمحدث

الأندلس،فيالشعريةالاتحاهاتدنلشعرهعرفوبذلك

بعضإليهوتنسبمحددا.اتجاهانفسهيلزململأنه

التوشسيح.فناخترأعالروايات

بهتقدملماللزهدفمالمديدا،عمراربهعبدابنعاش

كتبهمافيهايعارضبالممحماتعرف،ماوكتبالعمر،

لهلانجدفإنناشماعريتهمنالرغموعلى.وانطلاقهلهوهأيام

ديوانالهأنذكروالهترجموامنأنعلىشعر.ديوان

والمقطوعاتالقصائدإلامنهيبقولمضاعولعلهضخما،

والتراجم.والختارات،اللادبكتبفيالواردة

واضح،غنائيمحسوالعفويةبابىاطةشعرهيمتاز

وإدراكها.فهمهاويسهلالتكلفكنبعيدةالشعريةفصوره

فيه.تعقيدلاسمهلوأسلوبه.مألوفةعذبةوألفاظه

أيامالأولىحياتهفترةيصورالذيشعرهنماذجومن

قوله:ومجونهلهوه

إليهأمتالهوقبزمام

عليهأقضيالعقاروبحكم

بوجهعليزهامنبأبى

إليهنظرتلمايدمىكاد

بلحظواستمالالكأسناول

يديهقبلعيناهفسقتني

توبته:بعدقالهاالتىبممحصاتهومن

يقتدرحينيعفوليسياعاجزا

وطرعيشهمنلهولايقضى

غافلةالعينإنبقلبكعاين

سقرأنهاواعلمالحقيقةعن

سعرتإذاغيظمنتزفرسوداء

ولاتذرتبقيفلاللظالمين

بآخرةدنياالثترواالذينإن

ماتجرواساءبنعيموشقوة

مؤلفهويبقى.الخلافةفترةفيالكتابكبارمنوهو

الأندلسية.المكتبةمؤلفاتعيونمنالفريدالعقد

.الأدب،العربيالفريدبمالعقدأيضا:انظر

-297هـ،238-)176الأوسطالرحمنعبد

بنللحكمالأكبرالابن،عبدالرحمنالمطرفأبوم(.852

ولد.الأندلسيالأمويالداخلعبدالرحمنبنهشام

ولى.والعقليةالنقليةالعلومبتعليمهوالدهوعني،بطليطلة

كان.م182هـ،602عامالحكمأبيهوفاةبعدالخلافة

الفنورجالالعلماءفيهاحتضنورخاء،سلمعهدعهده

منالماءإليهاوأجرى،والمتنزهاتالقصوروأقام،والأدب

أنحاءجميعفىالمساجدوشيدالجسور،وبنى،الجبال

واتخذ،وألمريةكمرسيةإسلاميةمدناوأسس،الأندلس

ذلك.أرادمتىبهييجتمع،قصرهداخلقصراللوزرأء

وضرب،بالاندلسالنقودسمكداراأحدثمنأولوهو

وكان،العلميةالحركةعهدهفيوتقدمت.باسمهالنقود

الليثي،يحيىبنيحيىالمحدثالفقيهرجالهاأبرزمن

الملقبالبكريحكمبنيحيىوالشاعرزريابوالموسيقي

.بالغزال

مدنعلىالنورمنديينغاراتيصدأنواستطاع

سياسةوضعضرورةإلىالغاراتهذهونبهته.الأندلس

وأنشأبأشبيليا،للصناعةداربإقامةأمرفقد.متميزةبحرية

نواةالدارهذهوكانت.الراجمةالنفطوالاتالمراكب

والجزيرةوألمريةبطركونةالأندلسيةالبحريةالصناعةلدور

حروباوخاض.وشلبولقنتوميورقةومالقةالخضراء

نأمنالرغموعلى.الشمالفيالنصرانيةالممالكضد

جيشهغزافقد،بالسلمالعامطابعهفييتسمكانعهده

منكثيراوضربم823هـ،802سنةوالقلاعألبة

وحاصرم838هـ.422سنةألبةملكوهزمحصونها.

فأخلاها،م484هـ،023سنةبالمجانيقورماهاليونمدينة

.المسلمونفغنمهاأهلها

الأسسوضعواالذينأميةبنيخلفاءأشهرمنكان

فىآثارهوظوت،الأندلسيةبالحضارةالنهوضفىالأولى

اللاحقة.العصور

عبدالرحمن؟الداخلعبدالرحمنأيضا:انظر

الناصر.
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الرحمن.عبد،بدويالظر:.بدويالرحمنعبد

-؟هـ،53-؟)بكرأبيبنالرحمنعبد

شقيق.الصديقبكرأبىبنالرحمنعبدم(.673

كطن.تيمبنيمنقرشى.رومانأمأمه،المؤمنينأمعائشة

وجدهوأبوهمحمدوابنهوهوشاعرا.رامياشجاعا

تأخر.سواهمالذكورمنلأحدهذهوليعست.صحابيون

بدراشهد.بعدهفأسلمالحديبيةصلحزمنإلىإلمملامه

سهملرميةوقتلاليمامةحضر.المشركينمعوأحدا

كبارهم.منسبعةوقت!!الطهفيلبنعامراليمامةمحكم

معشكانهـ،27سسة)تونس(إفريقيةغزوفيشارك

فنقلم!ء،منقريبامات.الجمليومعائشةشسقيقته

فيها.ودفنإليها

الأشعث،ابن:انف!إ.الأشعثبنالرحمنعبد

الرحمن.عبد

الرحمنعبدان!:.الحكمبنالرحمنعبد

الأوسط.

م(.896؟-هـ،78؟-)غنمبنالرحمنعبد

أهلشي!أ!قيهاالإمام.شعريالأغنمبنالرحمنعبد

صحبتهفيواختلفكل!صراللهرسولعهدفيولدفلسط!ت.

روالمجهل!ش،وصحبهالرسولرأىأي،رؤيةلهإن:فيقال

عمروعنبه،وتفقهجبلبنمعاذعنحدثوقد،مرسلة

محمدولدهعنهحدث.عنهماللهرضي،وغيرهمذروأبي

وغيرهم.الخول!نيإدريسوأبوحيوةبنورجاء

التاب!تعامةبهتفقهالتابعينرؤوسمنالرحمنعبد

هوماتالقدر،كبيرفاضلاصادقاوكان.بالشام

ماعلىواحدوقتفياللهعبدبنجابرالجليلوالصحابي

مسهر.أبوقال

-؟)تركيبنفيصلبنعبدالرحمن

بنفيصلبنعبدالرحمنأم(.-289؟هـ،أ346

مقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدبنعبداللهبنتركي

ربيعةبنمانعبنربيعةبنمو!ىبنإبراهيمبنمرخانابن

بنأسدبنيمنوائلبنلكرإلىنسبهوينتهي..المريدي

سعودالعبدالعزيزالملكوالدهوعبدالرحمنوالإمام

الحديثة.السعوديةالدولةمؤسس

بنعبدالرحمنالإماماتصف!.وأعمالهشخميته

،القتالفيوالشجاعةوالعدل،والاعتدال،بالتدينفيص!!

السعوديةالدولةسقوطمأساةمنالأخيرالمشهدعايشوقد

عنهانجموماوسعود،عبداللهأخويهبينالفتنةإبانالثانية

الإمامكانالتىالثانيةالسعوديةالدولةضياعمن

أئمتها.خرآعبدالرحمن

فىقواتتكوينمنفيصلبنعبدالرحمنتمكن

بهاحاربوغيرهممرةوآلالعجمانمنالشرقيةالمنطقة

نأبعدمنهاإخراجهمبقصدالأحساء،فيالعثمانيين

حملةأعقابفي،الثانيةالسعوديةالدولةمنعليهااستولوا

فىأخفقولكنه.أم871أهـ،288عامباشسامدحت

الرياضفيالحكمفيصلبنعبداشحمنتوليوقد.مسعاه

سعودأخيهوفاةعقببالإمارةفيهاهالىالابايعهأنبعد

يكونوبذا،وقتذاكالرياضيحكمكانالذيفيصلابن

ذيشهرفيمبايعةالحكمتسلمقدعبداشحمنالإمام

الحكمفيواستمرام875أهـ،2!أعاممنالحجة

بعيداحينذاكفيصلبنعبداللهالأكبرأخوهوكان.سنتين

إلىولماعاد.الثانيةالسعوديةالدولةعاصمةالرياضعن

بعدعبدالرحمنلهتنازل،ام876هـ،أ392عامالرياض

حيثطويلا،يستمرلمذلكأنإلاالأمر،لهاستتبأن

ويحاربونهالقبائلعليهيحرضونسعودأخيهأبناءأخذ

عامسجنهثمعليهالقبضوإلقاءهزيمتهمنتمكنواحتى

عبداللهبنمحمدالأميرلتدخلالبابفتحمماهـ،أ203

عبداللهالإمامفأخرج،مباشرةياضااشؤورفىالرشيد

سالمهوقبلهمنحاكماالرياضعلىوشلىسجنهمن

الإمامينمعهواصطحب،الرخيصفهادثمالسبهان

بالإمامالمرضاشتدولما.حائلإلىوعبدالرحمنعبدالله

كانالتيالرياضإلىبالعودةالرشيدابنلهماأذنعبدالله

أولفىعليهكانعماكثيرافيهاالرشيدآلنفوذازدادقد

بسببالثانيةالسعوديةالدولةضعفامشغلوالأنهمالأمربم

ومدوا،الأخرىنجدمناطقباتجاهوتحركوا،الأهليةالفتنة

عامفيصلبنعبداللهالإمامتوفىفلماإليها.نفوذهم

أخاهالرياضفيالناسبايعأم988هـ،أ703

لآحاكمالسبهانلحمالمعبدالرحمنفاعتقل،عبدالرحمن

سعود،لالمذبحةيدبركانلأنه؟الرياضعلىالرشيد

ليعالجالرياضصوبحائلمنبقواتهالرشيدابنفزحف!

صمدتولمايزيد.أوشهرمدةوحاصرها،هناكماحدث

منالرشيدابنطلب،وقواتهعبدالرحمنلزعامةالمدينة

فجاءه،الصلححولللتفاوضوفدإرسالالمدينةسكان

والشيخ،عبدالرحمنأخىفيصلبنمحمدمنمكونوفد

بنعبدالحزيزالفتىومعهما،عبداللطفبنعبدالله

تكونأنعلىفاتفقوأسعودبمالالفيصلعبدالرحمن

علىفيصلبنعبدالرحمنبزعامةسعودلالتابعةالعارض

عامأواخرفىسراحهفأطلق،السبهانسالملحراحيطلقأن

حائل.إلىورحلام098هـ،ا803
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النحوعلىسعودلالتسشقملمالأمورولكن

الرشيدبنعبداللهبنمحمدهاجمفقد؟المطلوب

عند.الرياضعلىهجومهءصاصلةعلىعازما،القصيم

نأإلاالقصيمأهلمساعدةعلىعبدالرحمزاعزمذلك

ابنوفتكالمليداءوقعةعنوصلتهقدكانتالأخبار

ظلفيباستطاعتهليسأنهفرأى.القصيمبسكانالرشيد

عنالرحيلفقررالرشيد،ابنلأمحاربةالظروفتلك

الدهناءصحراءإلىوجماعتهأ!لمهمعوتوجه،الرياض

نأبعدالبحرينإلىالنساءوأرسل،الباديةفيوتنقل

خليفة.آلعليبنعيسىأميرهامنإذنعلىحصل

إلىالعودةالمؤيدينمنمعهومنعبدالرحمنوحاول

الرشيدأبنوأنخصوصاالحكمامشردادمحاولأالرياض

فدخل،فيصلبنمحمدأخاهعليهاعينقدكان

ينهيأنقرررشيدابنولكنسلما،الرياضعبدالرحمن

،الرياضنحوقويبجيشفزحفالسعوديةالمقاومة

عامحريملاءوقعةفيعبدالرحمنقواتضدواشتبك

فعاد،عبدالرحمنقواتفانهزمتام،198اهـ،103

سبعةمدةهناكعبدالعزيزوابنهطووظلالباديةإلىثانية

فيبالإقامةالعثمانيةالدولةلهحاأذنتحتىأشمهر

قطرفىوقتهاكانواالذينلىحودآلوانتقل،الكويت

هـ،أ031عامالكويتعبدالر!صنلىبرئاسة

الشيخعبدالرحمنشاركوقدفيها.وعاشوا،أم298

وقعةفيالرشيدآلضدحروبهفيالصباحمبارك

مارس7اهـ،318عامالقعدةذي17فيالصريف

الثالثة.السعوديةالدولةانظر:.ام109

وجهودهعبدالعزيزأبنهمساعيعبدالرحممقعايش

المناوشاتبعضفيوشارك،أسرتهمجدإعادةإلىالرامية

الرشيدابنقوأتبينتقعكانتالتيالرياضمنالحربية

الحديثة،السعوديةالدولةعهدمطلعفيالسعوديةوالقوات

الصباحمباركالشيخيصحبهالزبيرفيعبدالرحمنتفاوض

القصيم،مسألةبخصوصالعثمانيالبصرةواليمع

العث!انيةالدولةوموقفالرشيد،آلمعسعودالوخلافات

أنباءوصلتهالزبيرمنعبدالرحمنعودةوأثناء.ذلكمن

العثمانيالقائدمعللتفاوضعنيزةإلص!توجههبضرورةتفيد

وصولوقتعبدالرحمنوكان،بالثطفيضيالقصيمفي

عبدالرحمنسافروبالفعلشقراء.بلدةفيموجودآالانباء

حولمعاوتباحثاباشافيضيبالمشيرواجتمععنيزةإلى

تحقيقبدونالأمروانتهى،الصلحومحاولةالخلافاتتلك

الأمر.هذافييذكرشيء

عامينبعدالرياضمدينةفيحمنعبدالمالإمامتوفي

الحديثة.السعوديةالدولةبوتقةفيالحجازدخولمن

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

سعودآلعبدالرحمنبنعبدالعزيزالثالثةالسعوديةالدولة

عبداللهبنتركيب!فيصلالثانيةالسعوديةالدولة

يةالسعود

أهـ،9اأ-)32القاسمبنالرحمنعبد

بنخالدبنالقاسمبنالرحمنعبدم(.608-974

العلموأخذبمصر،ولدمالكيفقيه.المالكيالمصريجنادة

وابنسعد،بنكالليثفيها،عصرهعلماءأشهرعن

إلىرحلثم.وغيرهم،الزنجيخالدبنومسلم،الماجشون

عنه،العلموأخذ،مالكالإماموصحب،المنورةالمدينة

الذينتلاميذهأكثرمنوكان،لمالكصحبتهفطالت

كابن،المالكيةكباربذلكلهشهدوقد.بعلمهأحاطوا

كانالقاسمابنأنمنوبالرغم.يحيىبنويحيى،وهب

منكانبلإعمى،تقليدامالكايقلديكنلمفإنهمالكيا،

فيوله.المسائلبعضفىمالكاخالفإنهحيث،المجتهدين

الإمامأقوالعلىالمالكيةعلماءرجحهاأقوالالمالكيالفقه

الغزير،علمهإلىالقاسمابنجمعوقد.أدلتهالقوةمالك

:ويقول.السلطانجوائزيقبللافكان،والتقوىالورع

بمصر.توفىخير.منهمالدنوفيولاالولاةقربفيليس

عبد،مندةابنانو:6.مددبنالرحمنعبد

الرحمن.

-؟أهـ،-248؟)البهكلىالرحمنعبد

علىبنالحسنبنأحمدبنعبدالرحمنام(.832

ولد،يمنىمؤرخ.اليمانيالتهامىالصبيانيثمالبهكلى

عليالمنصوروعينهصنعاءوبينبينهاوتنقلصبيا،بمدينة

فيسيرتهفحمدت،الفقيهبيتفىحاكماالعباسبن

حمودالشريفدولةبذكرالعودنفخلهالقضاء.

سنةإلى،اليمنبتهامةالحوادثفيهذكر)مخطوط(،

التعاليق؟البخاريبتراجموالأفاويقهـ،أ522

اليسرىتيسر،الأمهاترجالطبقاتبمعرفةوالثقات

عدةفي،للنسائىالكبرىالسننمنالمجتبىبشرح

.مجلدات

اهـ،41اا-)321ئنكو،الرحمنعبد

ولدماليزيسياسىعبدالرحمنتنكوأم(.099-ا309

بالمدرسةالتحق)ماليزيا(.كايدابولايةسترألوربمدينة

بماليزيا،الإنجليزيةبالمدرسةثمستار،ألوربلدتهفيالوطنية

ما239اهـ،342عامبريطانيافيكمبردخبجامعةثم

القانونفيالبكالوريوسشمهادةعلىحصلحيث

درجةعلىحصل،أم481هـ،أ368عاموفي.والتاريخ
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هـ،أ387عاموفيبريطانيا.منالقانونفيبكالوريوس

كليةمنالقانونفيالامتيازدرجةعلىحصلأم679

الدكتوراهدرجاتمنالعديدعلىحصلكماشامبل،إينز

لجامعةرئيساأم069هـ،أ038عامعين.الفخرية

أهـ،093عامحتىالمنصبهذافيواسمتمرالملايو،

عاما13لمدةماليزياوزراءرئيسمنصبوشغل.أم079

.ام079إلى5791من

منظمةلحزبرئيساأماء9أهـ،371عامانتخب

كفاحفيالحزبقادأمنو(.)حزبالمتحدةالوطنيةالملايو

تمبريطانيا.عنالاستقلالعلىللحصولمريردستوري

عامأغسطسمنوالععترينالحاديفىالاستقلالإعلان

المؤتمرطنظمةعاءأ!تأوأ!كان.أم57!أهـ،376

الحيريةأطتشميةالإملاميالبنكإنشاءاقترح.الإسلامي

بركيم،ماليزيافيالإسلامية

أدتإسلاميةبأنشطةفقام

فيالمسلمينغيردخولإلى

واسع.نطاقعلىالإسلام

كوال!فيتممنه،وبمبادرة

المجلسرإنشاءلامبور

الإسلاميةللدعوةالإقليمي

أسياشرقيجنوبلمنطقة

مبمبالتعاونالهنديوالمحيط

الرحمنعبدتنكو!4الإسلا!العالمارابطة

أهـ،104عامالمكرمة

.أم089

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم83!أهـ،304

5918هـ،أ038-131)3توانكو،الرحمنعبد

الحاكمكان.المستقلةللملايوملكأولأم(.069-

ونالأم،069إلى5791منالفترةفيلهاالأعلى

الأولىالدرجةمنعالماوكان،وتقديرهشعبهاحترام

واعيا.وحاكما

نجريبولايةليلاهلكوالاالرحمنعبدتوانكوولد

جمعياتفيوثانياالملايوفيتعليمهوتلقى.معمبلان

إلىعادحينتقلد.القانوندرسحيثبلندنالمحامين

عامأبوهماتوحين.ثانويةإداريةوظائفعدةالملايو

نجريلولايةحاكماالرحمنعبدتوانكواختيرام،339

الحكممنامعتقلالهاعلىالملايوحصلت.سمبلان

وللايات)ملوكالحكاممؤتمراختار.أم!57عامالبريطاني

أعلىحاكماالرحمنعبدتوانكو(التسعةالملايواتحاد

.الجديدةللدولة

وفقامشواتخمص!مدتهالفترةتوالكوانتخب

رئاسته.فترةينهيأنقبلتوفي،الماليزيالدمشورلنصوص

الرحمن.عبد،حبريانظر:.حبريالرحمنعبد

731أهـ،72-)113الداخلالرحمنعبد

بنعبدالملكبنهشامبنمعاويةلنعبدالرحمنم(.788

لدخولهبالداخلويعرف،قريشبصقرالملقب،مروان

ونشأ،دمشقفيولدبها.أمويةدولةوتأمميحه!الأندلس

أسقطواحينالعباسيينوجهمنيفرأنعاست!إشيما.

بلغحتىفتخفىرجالها،وتعقبوا،أصشامباالأمويةالدوأ!ة

طلبهاقدكانوجوأهربنفقةبدر،مولاهبهولحة!،المغرب

تفزاوةقبيلةمنأخوالهعلىونزل،الإصبعأمأختهمن

منالأندلسفيمنوكاتب.منهمأمهالأن،البربرية

فيهمركبالهوسيروابدرا،مولاهإليهموبعث،الأمويين

إلىبهوعادوا،لهطاعتهمفأبلغوه،كبرائهممنجماعة

الأندلسواليفقاتلهم،م755هـ،أ38مشةالأندلص!

موقعةفيعليهفانتصروا،الفهريعبدالرحمنبنيوسف

ودخل،م755هـ،أ38سنةقرطبةمنلالقربالمصارة

بعدبالأندلسالأمويةالخلافةقيامبدايةذلكوكان.قرطبة

المنصورجعفرأبيتنحمحاولاتولما.الولاةعصر

وصاحبهالفرنسيشارلمانوحليفهأغهريواالعباسى

الفهريهزمفقد.الدولةهذهعلىاغضاءافىأصميلا

السجن.فيالصميلومات.م975هـ،أ42سنةوقتل

عليه،الخارجينطلبفىالنهضةسريعحازما،كان

لسنا،لمسخيا،الحذر،شديدشجاعا،،المشورةكثير

هشامبجدهتشبهابقرطبةالرصافةبنىعالما.شاعرا،

والحدائقالفخمةبالمبانىقرطبةزين.الشامرصافةباني

منأكملهالذيالكبير،جامثرطبةبانشاءوبدأالغناء.

بهوقبره،العالمعواصمقرطبةبهوفاخرت،ابنهبعده

ال!ن.حتى

الدولة،،الأموية،الدولة،العباسيةأيضا:انظر

الناصر.عبدالرحمن؟الأوسطعبدالرحمن

أم498،؟أهـ-)312الساويالرحمنعيد

العلومدرسبمصر.ولد،مصريمهندس(.؟

علىحصلثم)الهندسة(،المهندسخانةبمدرسةالهندسية

بريطانيا.منالميكانيكيةالهندسةفيالدكتوراه

عاممنالقاهرةبجامعةالهندسةلكليةعميداعين

الحربيةوزارةوكالةوتولى،أم469عامإلى3191

.أم549عامإلىأ!46عاممنالطيرانلشؤون

النصروشركة،للنفطالعامةالشركةلرئاسةاضطا
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بجامعةخدمتهمدةانتهاءعقبالسياراتلصناعة

الطائراتمصانعإنشاءفيالهضلإليهيرجع.القاهرة

الهندسةكليةوإنشاء،الحربيةالمصاذعوبعضالمصرية

الإسكندرية.بجامعة

قياستتناولالراقيةالعلميةالبخوثمنالعديدله

طاقةكفاءةوزيادة،الاحتراقوآلات،الهوائيالانسياب

يدرس.الميكانيكيةالقوىهندسة!ئيبرعحيث،المحركات

والأوروبية.الأمريكيةالجامعاتفيأبحاثهمنالعديد

.أم649عاممصرفىالتقديريةالدوإ4جائزةعلىحصل

عبد،السخاويانظر:.السخاويالرحمنعبد

الرحمن.

عبد،السعديانظر:.السعديالرحمنعبد

الرحمن.

؟هـ،74-؟)السلميالرحمنعبدأبو

عبدالرحمنأبو،ربيعةبنحبيببر!اللهعبدم(.396-

!!.النبيحياةفيولد.الكوفةمقر!أالضرير،السلمي

عنالقراءةأخذوضبطا..نجويداالقراءةإليهوانتهت

بنوعبداللهطالبأبيبن(-عليعفانابنعثمان

عنهم.اللهرضيكعببنوابيثابىتابنوزيدمسعود،

بنوعطاءالنجودأبيبنكاصمالقراءةعنهوأخذ

وجماعةوثاببنويحيىالسبيعىإسحافوأبوالسائب

وقد.سنةأربعينالمسجدشىالناسيقرئكان.كثيرون

أخذنا:يقولوكان.عنهطاللهنحي7روالحسسينالحسنأقرأ

عشرتعلمواإذاكانواأنهمأخبروناقومعنالقرآنهذا

مايعلمواحتىالأخرالعشرإثإيجاوزوهنلمآيات

عنروىالذيوهو.بهوالعملالقرآننتعلمفكنا،فيهن

القرانتعلممن)خيركم-!يثعفانبنعثمان

يعني-المقعدهذاأقعدنىالذيامذا:يقولوكان(وعلمه

وحديثهالقدر،كبيرثقةكان.القرآنلتعليمجلولحسه

الضة.الكتبفىمخرج

عبد،السميطان!:.ا!سميطالرحمنعبد

الرحمن.

الذهب،سوارانظر:.الذهبسوارالرحمنعبد

الرحمن.عبد

عبد،الشربينيانظر:الشربيدي.الرحمنعبد

الرحمن.

الرحمن.عبد،شكريانظر:.شكريالرحمنعبد

عبدالشهبندر،انظر:الشهبئدر.الرحمنعبد

الرحمن.

اهـ،935-)9128اللهعبدالرحمنعبد

فيللملونينالأولالسياسىالقائدأم(.1872-049

وفاته.حتىأم509منالفترةفيإفريقياجنوب

.الكاببمقاطعة،ولينجتونفىالرحمنعبدولد

فيجلاسجوبجامعةكطبيبالمعادلةامتحاناجتاز

تاونكيبمدينةمجلسفىبالخدمةوالتحقأسكتلندا،

الكاببمقاطعةوبمجلسام49.-4091الفترةفي

للمنظمةرئيساكانام.049حتى1491من

-أم509منالفترةفي)آبو(الإفريقيةالسياسية

منهائلاعدذاعضوشهافيآبووتضم.أم049

أخرىمنظماتمععلاقاتالرحمنعبدأقام.الملونين

ضغطايمارسكيالإفريقيالوطنيالمؤتمرمنظمةبينهامن

فىأصبحإفريقيا.جنوبفىالبيضغيرحقوقأجلمن

لندنزارتوفودفيعضواام909-6091منالفترة

بتحسينالبريطانيةالحكومةإقناعمحاولتهافيونجحت

أقيمالذيإفريقيا،جنوباتحادفىالبيضغيرحقوق

.انذاك

انظر:الأخمش.الحملدعبدالرحمنعبدأبو

الحميد.عبد،الأخفش

مياسي(.؟-ام)398عزامالرحمنعبد

إنشائهامنذالعربيةالدوللجامعةعامأمينوأولمصري

مع1391عامالبلقانحربفياشسترك.ام459عام

الحركةفيشاركأوروبا.شرقيجنوبفيالعثمانيالجيش

،أم911عاممصرفىزغلولسعدتزعمهاالتيالقومية

الدفاعفيمتعددةومواقفووطنيةلحمياسيةنشاطاتوله

مستشارافترةعمل.المتحدةبالأمفلسطينقضيةعن

منكثيرفيمصرومثل،السعوديةالعربيةللمملكةسياسيا

والعربية.الدوليةالمؤتمرات

عبد،الكواكبيانظر:الكواكبى.الرحمنعبد

الرحمن.

السيد،المهديانظر:.المهديعبدالرحمن

عبدالرحمن.

-129هـ،035-03)0الناصرعبدالرحمن

بناللهلدينالناصرعبدالرحمنالمطرفأبوم(.619

بنهشامبنالحكمبنمحمدبنعبداللهبنمحمد
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الأمويةالدولةخلفاءأشهرمن.الداخلعبدالرحمن

وفاةعقبالخلافةتولى.بقرطبةونشأولد.الأندلسية

هـ،003-)275محمدبنعبداللهالخليفةجده

ضدمؤامرةفيبالاشتراكوالدهاتهمم(.888-219

أخيهبيدمقتولآهناكومات،والدهفسجنه،عبداللهجده

أبوهقتلهبأنجزاءهالمطرفونال.عبداللهبنالمطرف

محمد،بنعبدالرحمناليتيمحفيدهواحتضن،عبدالله

أشائه.منغيرهدونبالرعايةوخصهالمهد،فيوهو

ابنهقتل!يلتسببهالندميستشعركانأنهوالراجح

أعمامهينازعهولم.خطيئتهعنيكفرأنفأرادمحمد،

وكثرةأخطارمنبهايحيطكانلماالخلافةأبيهوأعمام

البربرثوارمنكثيررفعحيث،السياسيوالتمزقالفق

التيجيان:مثل،قرطبةعنالالممتقلالرأيةوالمولدين

ابنأسرةمعقلوببشتر،النونذيبنموسىبهااستقل

وبنىخلدونبنىحكومةمقروأشبيليا،المولدةحفصون

بنحمنأعبدافيهاتحصنالتيوبطليموس،حجاج

!بسعيدبنعبدالرحىقلعةوباحة،الجليقىمروان

مالك.

فياصسلطةاتركيزإلىأولأترميلمسياستهوكان!

عهدفيعليهماكانتمثلعلىالأند!وتوحيديده،

علىتقومسياسةواتخذالأقوياء.أميةبنيخلفاء

فبايعهالبلاد،أمرأءفكاتب.والترهيبالترغيب

الخارجينلقهررأسهاعلىخرجحملةوأعد،بعضهم

نصفخلالحصنثلاثمائةمنمايقربوافتتح،عليه

حفصونبنعمر:المعارضينأخطرعلىوقضىشهر.

علىواستولىوحفص،وسليمانجعفروأولاده

بألقابوتلقب.م279هـ،315عامببشترمعقلهم

داخلمركزهليوطد،م929هـ،317عامالخلافة

بالمغربالفاطميينلصدواستعدوخارجها،الأندلس

مصر.فتحإلىفانصرفوا،الأندلسبغزوهمواعندما

ألاندلس،شمالىالنصرأنيةالممالكخطروواجه

مملكتيعلىألانتصارمنداميةمعاركبعدوتمكن

عليهووفدت،النصرانيةالممالكوصالحته،ونبرةليون

عامبيزنطةسفارةوأعظمهابينهاومنسمفارأتها،

عاما،خمسينمنأكثردامح!صمبعدبقرطبةمتوفي

آثارهوتشهد.الدهبيعصرهاعهدهفيالأندلسوبلغت

سمومنالأندأسسيةالحضارةبلغتهبماوالزهراءقرطبةفى

.وازدهار

أبو،النسائىانظر:الئسائي.الرحمنعبدأبو

الرحمن.عبد

باتنغيداتوك،يعقوبالرحمنعبد

وسياسيمحام(.-ام289،هـأ)347

منالفترةفيالماليزيةسرواكلولايةأولوزيراكان.ماليزي

أم(.089-أ079)

تلقى.بسرواكبينتولوفىيعقوبالرحمنعبدولد

الولاية.عاصمةكوشينجفيالأولىسنواتهصىتعليمهأكثر

العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالالقانوندرس

هولندافيدرسكما،المتحدةبالمملكةثامبتونساوبجامعة

إلىيعقوبالرحمنعبدعاد.بلندنإنأجن!صلنوفي

القانونيةالدائرةفييعملكيأم589سنةسرواك

خدمةمنسنواتخمسمضيبعداستقاللكنه.للولاية

السياسة.حلبةيدخلكيالحكومة

عبدأصبح،أم639سنةالجديدةماليزيادولةقياممع

لامبوربكوالاالفيدراليالبرلمانفيعضوايعقوبالرحمن

كوزيرسرواكإلىعادلكنه.الريفيةللتنميةالوزيرومساعد

الستينياتفيشغلهاالمهمةالوزاريةالمراكزم!سلسلةبعدأشأ

عشربعديستقيلأنالمرضأجبرهوقدأ!شرين،االقرلىمن

عبدأدىفقدذلكرغملكن.السلطةفيقضاهاسنوات

.سرواكلولايةحاكماأم(819)أعهـسمايعقوبالرحمن

عبدالإسنوي،انظر:.الإسدويالرحيمعبد

الرحيم.

القاضيانظر:.اللخميعليبنالرحيمعبد

الفاضل.

أ؟498أهـ،364أ؟-)312كجايالرحيمعبد

مهنةمارسمنأشهركانماليزيصحفيأم(.4-49

فكر.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيماضيافيالصحافة

بترقيةيقومأنالفترةهذهخلالالمجلسبجريدةمحررالوصفه

المجلسطرحت.والاقتصاديةالسياسيةالماليزيةالحركةوتطوير

بهايسمحالتىالطريقةحولسؤالآلهاتحريرهفترةفي

.الماليزيالشعببحقوقالتمتعوالهنودالصينيينللمهاجرين

كوالامنبالقربسيتاباكفيكجايالرحيمعبدولد

اللغةدرس.القريةبمدرسةالأولىتعليمهتلقىلامبور.

بينعمرهكانحينالمكرمةبمكةالإسلامىوالدينالعربية

الصحفيعملهبدأ.عشرةوالخامسةعشرةالثانية

ذلكفيبماالماليزيةالصحفكبرياتفيبالمساهمة

ليمباقاوصحيفةالملايو،رسولأيملايوأوتوسانصحيفة

الملايو.معهدوتعنيملايو

عبدالمومدى،انظر:.الموصليالرحيمعبد

الرحيم.



79الدينعز،عبدالسلامابن

-أ)341تون،حسينبنالرزاقعبد.

الثانيالوزراءرئيسأم(.إ+79-2291هـ،ا693

.أم769-791.منالفترةفيالمنصسبتقلدوقدلماليزيا،

الرحمن،عبدتنكواستقالةبعدالوزارةالرزاقعبدتولى

تنكوحكومةفىالوزراءلرئيسنائئاالرزاقعبدكانوقد

عاممستقلاالملايواتحادأصبححين،الرحمنعبد

وزيرمنصببينهامنأخرىمناصىبتقلد.ام579

عامالريفيةللتنميةوزيراالرزاقعبا-وأصبح.الدفاع

المنصب-هذايتقلدوهو-ق!مميماأبدىوقد.أم959

.الأريافف!رمنالبلادتحريرعلى

تحتشهرا22لمدةللعملياتمديراالرزاتعبدعين

في،العرقيالتظاهراتوقوعبعد،وذللت،الطوارئقانون

عامالطوارئحالةوانتهت.أم969عاممايو13

منعدداالرزاقعبداتخذ.البرلمانيةالحياةلتستمرام719

طنيةوجبهةأسسفقدالبلاد؟!وحدلكيالمهمةالمبادرات

الخلافاتمنيقللكيالسياسيةالأحزابمختلفمن

بخديدةاقتصاديةممياسةالرزاقعبدطر-!كذلك.السياسية

وأدىبمالعرقيةالمجموعاتبينالتوازنعدممنيقللكي

الأيديولوجيةأينيقاراروكوادتكوينفيمهمادورا

الوطنية.

فيتعليهءوتلقى.باهانج،بيكانوئيالرزاقعبدولد

وآخيرا،وبيرافكانجساركوالاوالملايو،كليةمنكل

القانوندراسةفيشرع.بسنغافورةرافل!ي!بكليةالتحق

يقاوصولمحامياوأصبحالمتحدةبالمملكةام479عام

با،صلكةوجودهفترةأثناءالرحمنعبدلتنكوحميما

الملايو.لطلابمنظمةفي!معاوعملا،المتحدة

منعودتهعقبالسياسيالعملفيالرزاقعبدشارك

فيله2نشازادكماأم،059عامالمت!-ةبالمملكةدراسته

اإخظمةلرئيسنائباام519عامانتخب.الاستقلالحركة

،ام155عامالبرلمانودخلأمنو،الملايولاتحادالوطنية

ما9دا6عامبرئاستهلجنةأصدرت.للتربيةوزيراوعين

مهمةوثيقةأضحىالذي،التربيةحوإ،الرزاقعبدتقرير

المتعليم.وطنينظامتطويرفي

-؟أهـ،254-؟)سلومبنعبدالرزا!

التميمي.سلومبنعليبنمحمدبنعبدالرزاقأم(.838

الراق،فيالبصرةمنبالقربولد،بالهندسةعارفأديب

والهندسة)الفلك(الهيئةفىنبغبغدأد.إلىرحلثم

ي!رقاةمنها:مؤلفاتلهالذكاء.شديدوكانوالحساب

لابنوالبرو-!المنازلفيالعروجسلمفيهشرح،السلم

تولى.مختلفةفنونفيكثيرةمسوداتله.الإحسائيعفالق

فيها.توفيأنإلراالشيوخسوققضاء

الرشيد.عبد،الباكويانظر:.الباكويالرشيدعبد

باكستانىفيزيافط.م(6991-291)6مكيدالسلام

قاعدةلتطويرهأم،979لعامللفيزياءنوبلجائزةحاز

اقتسم.الكهرومغنطيسيةوقوةالضعيفةالنوويةالقوةتوحد

منوينبيرجوإستيفنجلاشوشيلدونمعالجائزةعبدالسلام

عالموأولباكستانيأولكان.الامريكيةالمتحدةالولايات

نوبل.بجائزةيفوزمسلم

ولايةفيماغياناجهانجفيعبدالسلاممحمدولد

وجامعةالبنجابجامعةفيتعليمهتلقى.البنجاب

منالفترةخلالعمل.المتحدةالمملكةفيكمبردج

الكليةفيللرياضياتأستاذا،أم459إلىأم159

عامفيأصبح.البنجابوجامعةبلاهورالحكومية

للفيزياءأستاذا،كمبردجفىدرسأنبعد،أم79ء

،أم649عاموفي.لندنفيكولدجبالإمبريالالنظرية

لإيطاليا.تريستيفيالنظريةللفيزياءالعالميالمركزأنشأ

.أم699نوفمبر41فىتوفي

؟هـ،-974؟)التونسيالسلامعبدابن

شيوخمن،يوسفبنعبدالسلامبنمحمدأم(.348-

الترجيح.أهليةوله،الحديثوعلماءحفاظأحد.المالكية

وأمثاله.عرفةابنتلاميذهومن،بتونسالقضاءتولى

جامعشرحولهالقضاءجانبإلىبالتأليفاشتغل

فتاوىديوانلهكما.الفقهفيالحاجبلابنالأمهات

القضاء.ممارستهبحكم

-ا129هـ،أ-385أ)933عارفعبدالسلام

-ا639منالفترةفيالعراقجمهوريةرشسام(.669

بذلكويعتبر،قاسمعبدالكريمبعدالحكمتولى.أم669

.العراقلجمهوريةالثانيالرئيس

المناصبفيوتدرج،العراقيالجيشفيضابطاتخرج

عامالمسلحةللقواتالعامللقائدمساعداعينحتىالسسكرية

أطاحتالتىأم589يوليو41ثورةفيواشترك.أم158

التيام639فبرايروثورة،وحكمهالثانيفيصلبالملك

رئيساالثورةمجلمه!انتخبهحيثقاسمبعبدالكريمأطاحت

غير،الحكمساحةفىبارزسياسينشاطلهكان.للجمهورية

معاختلافاتهبسببوالعراقيلبالقلاقلاتسمترئاستهفترةأن

عدةقامت.الشمالفىالكرديةوالثورةالبعثحزب

وتوفى،بالفشلباءتلكنهاحكمهعلىللانقلابمحاولات

.البصرةلإقليمزياراتهإحدىفيبهاحترقتطائرةمتنعلى

هـ،066-)577الدينعز،عبدالسلامابن

أبىبنالسلامعبدبنالعزيزعبدأم(.1811-262
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الملقبالدينعز،الدمشقيالسلميالحسنبنالقاسم

بسلطانيلقبكانشافعيأصوليفقيهالعلماء.بسلطان

كبارعلىبهاوتفقهونشأبدمشقولد.الملوكوبائعالعلماء

أمرا،الحقشىشعجاعا،الأعلاممنعلماكانعلمائها.

العلموالاصولالفقهإلىجمعالمخكر،عنناهيابالمعروف

للجامخطيباكان.والوعظوالخطابةوالأدببالحديث

ولما.وسلطانهصولتهوالأمراءالسلاولنتخشى،الأموي

أنكرصيدابلدةالإفرنجإسماعيلالصالحالسلطانأعطى

وحشي.الخطبةفيلهالدعاءوتركالمنبر،فوقذلكعليه

،الناسعلىالسلامعبدبنعزالدينتأثيرقوةالسلطان

مصر،إلىشغادرها،الشاممغادرةمنهطلبثمفاعتقله

علمائهاومنأ!حأصااملكهامنهناكبالترحابفقوبل

أحاصابنعمر:جايمفىالخطةالسلطانوولاهوأهلها.

القضاء.رئاسةوولاه

القواعدبمالغايةلفوائدبمامنها:كثيرةمؤلفاتله

؟والإسلامالإيمانبينالفرق؟الصغرىوالقواعدالكبرى

أدلةفيالإمامة،مسلمصحيحمختصر؟الرعايةمقاصد

فيالسولبداية،القيامةيومالناسأحوالبيان؟الأحكام

.بالقاهرةتوفي.الممريةالفتاوىبمالرسولتففميل

عبد،القزوينيانظر:.القزويديالسلامعبد

.السلام

-1391هـ،أ104-0531)صلاح،لصبوراعبد

منمصريشاعرعبدالصبور.الدينصلاحأم(.819

اللغةقسمالادابكليةفيتخرج.الحديثالشعرأعلام

.أماء9سنةالعربية

للقراح!ةبحبهاشتهر

وخصوصا،والاطلاع

كماوالأساطير،الفلسفة

المصادرعلىمطلعاكان

بدأوقد.الختلفةالتراثية

القصيرةالقصةبكتابةحياته

بدأثم.الفلسفيةوالكتابة

سنةمنذالشعرنظم

أشعارهفيوكانأم539

عدالصبورعملاحومقلدامحاكياالأولى

المتنبي:مثلالشعراح!لفحول

إبراهيمالمعاصرينمنقلدكدلك،المعريالعلاءوأبي

قصائدمبكراحفظوقد.إسماعيلحسنومحمود،ناجي

الآدابقراءةفيتعمقذلكوبعدكلها،الملائكةنازك

كانوقدوكافكا..إليوت..إستيشعرخاصة،الغربية

صلاحكانإذهذا،توجههفىكبيرأثرعوضلويص!للناقد

ساعدهوقد.بمؤلفاتهوواعوثيقاتصالعلىعبدالصبور

أصبححتىالحرالشعرتجربةغمارخوضعلىالتوجههذا

والعربية.المصريةالساحتينفىرموزهمنرمزا

للمذهباتجهثماشتراكياواقعياالشعريةحياتهبدأ

فيهتبدتكماالرمزشعرهعلىفغلبوالتصوفالوجودي

التقدمبطريقعبدالصبورصلاحويؤمن.القصةروح

شأنهالإنسانوانتصارالكلمةانتصارأجلم!والنضال

المحدثين.الشعراءمنكثيرشأن

اليوسف،بروزصحفياعملفقد،مناصبعدةتقلد

مستشاراعملكما.للكتابالعامةالمصريةللهيئةرئيساثم

فازتوقد.ام-789أ779سنةأحمندبالمصرثقافيا

ئزة-!ام669عامالحلاجمأساةأسشصيئامسرحيته

مصر.فيأضشجيعيةاأ!دوأصةا

عنيفصحالذيشعرهأجملمنالطفلقصيدةوتعد

التفعيلاتعددولاالقافيةلايلتزمحيثالحرالشعرياتجاهه

صوراوالأحا!مي!رالأفكارفيهوتبدوالواحد،البحرفي

:يقول،للحبرمزفيهافالطفل،للموقفتحليلية

أمات.....قولي

وجنتيهجسي،حسيه

ابريقهذا

مقلتيهيفردتقمنهومضمازال

الأخيرةومفتهالهدباءبعينهالشعاعومض

احترقثم

الوجنتينفوقالقبرترابمنشيئاورأيت

الساعدينفوقالصدر،فوق،رباه

لا،ووجمتمعاسنبكيه،سأبكيهأجلمات؟....:وسألت

....اختلجالجفن

؟بلاديفيالناس:هيشعريةدواوينثلاثةأصدر

ةوا!شريةومسرحية،القديمالفارسأحلامبمييأقول

.الحلاجمأساةهي

عنوانتحتأم729سنةأمماملةاأعمالهجمعتوقد

ولمالقاهرةمدينةفيتوفيعبدالصبور.علاحديوان

الخمسين.عمرهتحجاوز

التنوخى،انظر:.إبراهيمالصمد،عبدابن

إبراهيم.

.(-ام229،هـ-أ143)أنجكوعبدالعزيز،

لجامعةمديراكانبارز،ماليزياقتصاديعبدالعزيزأنجكو

أصبح.أم889عامحتىأم689منالفترةفىالملايو

منحهأم،789عاموفي.ام619فيللاقتصادأمشاذا
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يهغالاقتصاد.فيا!للكيةالأستاذيةلقبماليزياملك

الماليزية،الأرياففيالفقربدراسةخاصةبصفةعبدالعزيز

نفسه.الموضوعفىوكتبامقالاتعدةكتبأنهكما

!ادية.الاقتصبالتنميةتختصقوميةلجا!،عدةفىخدم

منمختل!4،اهتماماتتخصصهمجالخارجوللرجل

نشطا.كانوالادابالتعاونيةوالحركةالعالىالتعليمبينها

،بونقإنشاءفيساعد،ودوليةوطخيةمنظماتعدةفي

.-الحجيجصندوقأي-حاجي

كليةفي!تعليمهتلقىكماجوهور،في،عبدالعزيزنشأ

بطوكيو.واسيدابجامعةوكذلكالملايو،بجامعةرافلس

العزيز.عبدباز،ابنانظر:بار.بنالعزيرعبد

سعودالالرحمنعبدبنالعزيزعبد

بنال!شيزعبد.(م3591-6781هـ،أ921-337)3

بنمحىمدبنعبداللهبنتركيبنفيصا!بنالرحمنعبد

موسىبنإبراهيمبنمرخانبنكل!رنبنمحمدبنسعود

بكرإقإنسبهوينتهي.المريديربيعةمائبنبنربيعةابن

ربيعة.بنأسدبنيمنوائلابن

عبدبقالعزيزعبدالملكولد.شخصيتهومعالمنشأته

رعايةتحتونشأالرياضمدينةفىسعودآلالرحمن

يدءلمىوالكتابةالقراءةمبادئتعلمعودهاشتدولما،والده

حيث،الرياضعلماءمنالخرجيعبداللهالقاضيالشيخ

،شحفظ،ابنهبتعليمفيصلبنالرحمنعبدالإمامإليهعهد

يدكلىكلهقرأهثمالمجيد،القرانمعورمنبعضاالعزيزعبد

أصولمنجانبادرسكمامحهـحيبيح،بنمحمدالشيخ

لآاللطفعبدبنعبداللهالشيخيدعلىوالتوحيدالفقه

بعضفيهجمعدينياكرالمساالعزيزلب-أعدالذيالشيخ

اكقافيةالمعارفإلىبالإضافةوالتو-شيدالفقهمسائل

ضين،بالاتوالاحتكاكبالخبرةاكت!جهاالتيالأخرى

خلالمناستقاهاالتيالعصريةالعلومببعضخصوصا

.والمناقشاتوالمذاكرةالمتابعة

منذالخيلوركوببالفروسيةأحزيزاعبدالملكولع

وكان،السريعوتنقلهالكثيرةحركتهعنهوعرفصباه

م!سداما،جريئاشمجاغا،أترابهعلىمتفوقاذكئا،حازما

الأموريعالج،السلموروحالحربر،حطبيعتهفييجمع

يرقىل!سياسيةببراعةوتححلى،ودرايةوحنكةبحكمة

بعيد،!نافذةوإرادةقويمبخلقشمتعوكانإليها،الشك

للأمرالاستعدادأنيعتقدوظل.الرويةطويل،المطامح

ظافر،جنديفهو،للنجاحالمثليانالوسيلتانهماودراسته

ورقيقالمعشرلطيفمهذب،سخىجوادورع،تقي

الاجتماعية.المجالاتفيالمعاملة

السعوديةالدولةمؤسسسعودآلعبدالرحمنبنعبدالعزيزالملك

الحديثة.

مضارببينوالدهمعالتنقلحياةأنفيهشكلامما

بعيدحدإلىأثرتقد-الرياضعنرحيلهمابعد-البادية

حياةتعودفقدالحروبمجالفيخاصة،شخصيتهفي

وتحملوأخلاقوشجاعةقساوةمنفيهابماالبادية

التيالكويتفىإقامتهمناستفادكما،للمسؤولية

الجلاءعقبالوقتبعضالسعوديةالأسرةفيهااستقرت

البلادكلعلىالرشيدالسيطرةأثرعلىالرياضعن

فيسعود)الالثالثةالسعوديةالدولةانظر:.النجدية

النزوحلوعةمنخليطاالعزيزعبدحياةفكانت(.الكويت

عنوالبعدالهجرةظلفيوقسوتهاالحياةوصرامةوالتنقل

جهةمنوالسيادةالمثكفقدانوتجربةجهة،منالأمالوطن

الكويتفيإقامتهخلالالعزيزعبدالملكومر.أخرى

والأمراءالشيوخمجالسةخلالمنكبيرةلحمياسيةبتجربة

فكرهفيذلكأثرظهروقد،الدولةورجالوالحكام

بعد،فيماالسياسيوأدائهالسياسيةومقدرتهالسياسي

والتعرف،والمعاركالبطولاتقصصسماعيحبوكان

فيصلتارلحدهخاصةأسرتهوتاريخ،الأبطالمسيرعلى

الرصينالسياسيوفكرهبتدينهعرفالذيتركيابن

مجالفيالكبيرةوتجربتهالسياسيةوحنكتهوشجاعته

الدولةأئمةأقوىمنيعدوهو.والإدارةوالحكمالسياسة
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يهيئأخذأنهنلاحظوهكذاوأشمهرهم،الثانيةالسعودية

أجدادهملكاستعادةوهوألاجداكبيرلعملنفسه

.المسلوب

توحيدمشروعيأتيوالأجداد.الاباءملكاسترداد

العزيزعبدالملكأعمالمقدمةفىالسعوديةالعربيةالبلاد

هـ،أ318عامالرياضدخولحاولفقد،ومنجزاته

أ!همباحامباركالشيخفيهكانأسذياالوقتفيأم109

يحاربانفيصلبنالرحمنعبدالإمامومعهالكويتشيخ

عامالقعدةذيمن26فىأصريفاوقعةفيالرشيدابن

القواتانهزمتوقد.أم109مارس17أهـ،318

تحقيقعدمذلكعلىوترتبالوقعةتلكفيالكويتية

منالرياضاستردادفىسعودآلالعزيزعبدالملكهدف

.وأجدادهآبائهعاصمةالرشيدال

فىوذلكأخرىمرةالرياضاستردادالعزيزعبدحاول

أكثرالمحاوأصةهذهوكانت،أم209هـ،أ931عام

المرةهدهأحزيزاعبدالملكنجحوقد.تخطيض!إوأدقرسوخا

قتلهبعدالرشيدالاميرعجلانمنالرياضوامشرد

51هـ،أ931شوال5فيالرشميديةالحاميةواستسلام

آلالعزيزلعبدثمللهالملكبأنونوديأم،209يناير

السعوديةالدولةظهوربدأالتاريخيالحدثوبهذاسعود.

الأولىالسعوديتينللدولتينشرعيةوريثةوقيامهاالحديثة

سعودآلعبدالعزيزتاربالملكبدأثمومنوالثانية

الدولة.لتلكوحقيقيأولكمؤسه!

مقاليدالعزيزعبدالملكتسلمالبلاد.وتوحيدالمبايعة

بنالرحمنعبدالإماموالدهتنازلبعدوالإمامةالحكما

عقدكبيراجتماعفىوالإمامةالح!صمعنلهفيصل

هـ،أ032عامالجمعةصلاةبعدبالرياضالكبيربالمسجد

حياته،طوالابنهأعمالعلىيشرفالأبوظل.أم209

ويحترمها.آراءهويقدرأ!دهوايجلالابنوظل

بتوحيدفبدأتدريجيانجدمناطقيوحدالعزيزعبدشرع

الرشيدابنعلىانتصارهبعدالرياضجنوبالواقعةالمناطق

بلدانكللهفدانت،الخرجمنالقريبةالدلمبلدةفي

واديوبلدانوالأفلاجوالحوطةوالحريقالخرج"الجنوب

الدواسر.

وانتصرالرشيدابنوحاربالوشمامنطقةإلىتوجهثم

بلدةصوبزحفهواصلثمشقراء،بلدةودخل،عليه

بلدةودخلسديرمنطقةإلىتوجهثمأيضافدخلهاثادق

منالعزيزعبدالملكتم!شالعسكريالجهدوبهذا.المجمعة

بوتقةإلىوضمهاوسديروالمحملالوشممناطقتوحيد

الحديثة.السعوديةالدولة

فتمكنالبلاد،لتوحيدمشروعهالعزيزعبدالملكتالغ

السعوديةالدولةإلىوضمهاالقصيممنطقةتوحيدمن

ابنضدالحربيةالوقعاتمنمجموعةخاضأنبعدالناشئة

يذ18فيالفيضةواقعةمنها؟العثمانيينوأنصارهالرشيد

فياوالبكيريةأم،409أمارس.أهـ،321الحجة

رجب18فيوالشنانة،ام409هـ،أ322الثانيربيع

تاريخفيالفاصلةالمواقعمنوهي،م4091هـ،أ232

آلالعزيزعبدالأميرفيهاقتلالتىمهناروضةووقعةالبلاد،

أبريل41أهـ،324عاممنصفر18فىالرشيد

للملكواستراتيجيةحيويةمنطقةالقصيمومثلت.أم609

الرشيدابنضدصراعهفيخصوصاسعود،آلالعزيزعبد

الرشيدآلالعزيزعبدبنمتعبوبنبينهصلحتوقيعبعد

عبدالملكاعترفحيثمهنا،روضةوقعةأعقابفى

جبلومنطقةحائلعلىبالإمارةالرشيدبنلمتعبالعزيز

الثالثة.السعوديةالدولةانظر:شمر.

الأحساءمنطقةسعودآلالعزيزعبدالملكاستعاد

الحرباندلاعقبيلام139أهـ،331عامبكاملها

كانتالتيالعثمانيةالحامياتورحل،ولىالأالعالمية

الواقع،بالأمرالعثمانيونوأقر،البصرةإلىفيهاموجودة

نجد،علىوأليابهرسمياواعترفواالعزيزعبدالملكوفاوضوا

الأولالعثمانيالنيشانوأهدوهالأحساء،علىومتصرفا

عامهـ)أوائلأ332عامأواخرفيالوزارةورتبة

الاتفاقهذاأنإلا.الدولةبصاحبولقبوهام(،419

إلىيخرجالمالعزيزعبدالملكتجاهالعثمانيالتقاربوهذا

.ورقعلىحبرمجردظلابلالتنفيذحيز

الأحساءمنطقةعودةمنكثيراالعزيزعبدالملكأفاد

جزءالتشملدولتهحدودبذلكوسعقدلأنهبمدولتهإلى

العربي،الخليجساحلعلىيطلالعربيةالجزيرةمنمهما

لدولتهوغدا.والتجاريةوالاقتصاديةالسياسيةأهميتهوله

وانغلاقهاعزلتهامنأخرجهاممشازبحريمنفذالناشئة

وثيقالعزيزعبدالملكوأصبح،النجديةالأراضيداخل

السلطةذاتبريطانياخصوصا،الكبرىبالدولالاتصال

الملكدفعفيبريطانياورغبت.الخليجمخطقةفيوالشأن

بعدالعثمانيةالدولةضدحربفيالدخولإلىالعزيزعبد

نأاستطاعتهقدرحاوللكنه،الأولىالعالميةالحرباندلاع

بسببللأتراكالمعاديموقفهبرغمالحيادعلىيظل

الموقفوبسببالرشيد،لالوتشجيعهممساعدتهم

أدوارهاجميعفيالسعوديةللدولةالمعاديالعامالعثمانى

حكمها.ومراحل

وبعضالعزيزعبدالملكبينرسميةاتصالاتجرت

شكمسبيرالكابتنأمثالالخليجفيالبريطانيينالمسؤولين

الذيبمكوكسبرسىوالسير،الخليجفيالبريطانيالقنصل

عرفتبالقطيفدارينفىمعاهدةالعزيزعبدالملكمعو!

الحربأثناءوذلكام19ءهـ،أ334عامدارينبمعاهدة
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العزيزعبدالملكوزاربعد.فيماأل!توقدالأولىالعالمية

أول،فكانتكوكسبرسيالسير!ممنبدعوةالبصرةبعدها

هـ،ا334عامبلادهخارجالعزيزصدالملكبهايقومزيارة

لشيختعازيهأثناءهاالعزيزعبدالمللثوقدمام،519

سباركالشيخأبيهوفاةفىالصباحمباركبنجابرالكويت

فيالكويىتفيبريطانياعقدتهكلءتمرفيوشارك،الصباح

فىللتباحىثام619نوفمبر02هـ،أ335محرم23

ذلكأعقابوفي.الأولىالعالميةللحربالعامالموقفشمأن

!ضرهام029هـ،أ933عامالرياضفيمؤتمرعقد

وغيرهمالعشائروشيوخالدولةورجالوالعلماءالأمراء

هوالرسصيالعزيزعبدلقبيكونأنبالإجماعفيهوقرروا

وملحقاته.نجدسلطان

منفيدسلطانتمكنالأولىالعالمية،الحربأعقابوفي

ووؤحاتمناوشاتعدةبعدشمرجبل!منطقةاسترجاع

الرلث!ية،القواتضدالسعوديةالقواتخاضتها

منصفرفىالجبلعاصمةحائلمددمةبعدهااستسلمت

الر،شيدآلسعودابنوعاملام،129هـ،ا034عام

العزيزعبدالسلطانتمكنكما.بمقامهمتليقكريمةمعاملة

طويلةحروببعددولتهأجزاءإلىعسيرمنطقةضممن

عامذلكوكانعسير،صنطقةحكامعائضآلمع

ومنعائضآلالعزيزعبدوعاملأم،029أهـ،338

فىكعادتهطيبةمعاملةعسيرفيالأهاليمنمعهموقف

منوتم!ن،واستسلامهمانكسارهمبعدخصومهمعاملة

وأصىحت،دولتهبوتقةإلىوضمهاالأدارسةإمارةتوحيد

هـ،أ351عامالحديثةالىحوديةالدولةمنجزءا

باقىم!(الحجازمنطقةالعزيزعبدوحدكما.ام329

الاتواتخاضتهامعاركبعدالحديثةالسعوديةالدولةمناطق

تلكمقدمةفيويأتيالأشراف،قواتضدالسعودية

اكسيفقواتفيهاانكسرتالتيتربةمعركةالمعارك

لضسبان25ليلةفيالسعوديةالقواتأمامعليبنحسين

إلىالطرء،تمفتاحتربةبلدةوتعد.إم919أهـ،337عام

الضسيفقواتوضعتهلهلوقد.الحجازيةالمدنباقي

مدينةضمعمليةذلكويسر،الوقعةتلكأعقابفىكثيرا

الدولةإلى-الاستراتيجيةالح!خازيةالمدينة-الطائف

وا،!ملتذلكبعد.ام429اهـ،343عامالسعودية

معهناكواشتبكتالهدانحوز!فهاالسعوديةالقوات

72فيى،الهداوقعةهي،فاصلةوقعةفيالشريفقوات

اوقعةاتلكنتائجوكانتأم،429اهـ،343عامصفر

مكةإلىالطريقأصبحإذالشريفقواتعلىوخيمة

بعدهاوتنازل،السعوديةالقواتأماممفتوحابعدهاالمكرمة

ربيع4فيعليالشريفلابنهعلىبنحسينالشريف

زصصهمالسعوديونواصل.م4291هـ،ا343الأول

وهمأسلحتهممنكسيسلمافدخلوهاالمكرمةمكةباتجاه

71فيوذلكإحرامهبملابسالعزيزعبديتقدمهممحرمون

القواتتوجهتثم،أم429هـ،أ343عامالأولربيع

كميناءوموانئه،الحجازمدنمنتبقىماصوبالسعودية

المدينةحاميةاستسلمتوقدوغيرها،وينبعوالقنفذةرابغ

.ام259هـ،ا434عامالأولىجمادى91فيالمنورة

منالسعوديونتمكنالحجاز،منطقةفيالمدنهذهوبضم

بنعلىالشريفمعهاضومماجدةعلىالخناقتضييق

فيالبلادلمغادرةالصلحوطلبالاستسلامإلىالحسين

ديسمبر71هـ،ا434عامالاخرةجمادىمنالأول

انظر:الحجاز.فيالأشرافحكمبذلكوانتهى،ام259

(.الثالثةالسعوديةالدولة)تأسيسالثالثةالسعوديةالدولة

الدولةاختارت.الأساسيةوالتعليماتالتنظيمات

الدولةشعارشكلالعزيزعبدالملكعهدفىالسعودية

ويقومالقرآنعلىالدولةدستوروقام،الحاليينوعلمها

المستمدالإسلاميالشرعأحكامتطبيقعلىفيهاالحكم

الصحابةعنأثروماالشريفةالنبويةوالسنةالقرآنمن

سلفوصالحالأربعةالأئمةعليهوما،لماحسانوتابعيهم

الشخصيةوالأحوالالمعاملاتفىالدولةوتطبق.الأمة

الحنابلة.مذهبمنالمشهور

التعليماتبوضعسعودآلإلعزيزعبدالملكأمر

فيوتوحيدهاالحجازضمبعدالحجازيةللمملكةالألمماس

وشكلهابالدولةتعريفوهىالحديثةالسعوديةالدولةبوتقة

فيالأساسالتعليماتتلكنشرتوقد،الإداريةوترتيباتها

13اهـ،345عامصفر21فيالرسميةالجريدة

الملكلقبأشهربثلاثةصدورهاوبعد.أم269أغسطس!

ثمومحلقاته،ونجدالحجازملكبلقبسعودآلالعزيزعبد

العربيةالمملكةملكهووأشملأعمبلقباللقبهذابدل

من22اهـ،351الأولىجماديمن21فيالسعودية

فيالمملكةأجزاءجميعتوحيدإعلانعندام329سبتمبر

عبدالملكونظم.للمملكةالوطنياليوموهو،واحدةدولة

والتطورالتحديثمنأساسعلىالحديثةدولتهالعزيز

حكومةوأسس،الدولةفيابممسؤولياتفوزعالمعاصر،

العامالنائبمنصبوانشأضمها،بعدالحجازفىمنظمة

ذلكوكانفيصلالأميرابنهإلىمهماتهوأمشدالحجازفي

السعوديالشورىمجلسوأنشأ.ام629هـ،ا434عام

الأميرإلىأيضارئاستهوأسندأم،279هـ،أ345عام

ما319ديسمبر03هـ،أ035شعبان91وفي.فيصل

رئاستهوأسندتالوكلاءمجلسبتأليفخاصنظامصدر

العزيزعبدالملكوأنشأالعزيز.عبدبنفيصلالأميرإلى

إداريكتنطمالسعوديةالدولةفيالوزاراتمنعدذا

المتوارثالتقليديالإداريالنظامنسقعنبهخرجمتقدم
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الدولةفأقامت،والثانيةالأولىالسعوديتينالدولتينمن

السياسىالتمثيلوفقدبلوماسيةعلاقاتآنذاكالحديثة

والقناصلالسفراءوعينترسميا،عليهالمتعارفالدولى

بدعمكثيرااهتمكما.الغايةلهذهوالوزراءوالمفوضين

القضيةودعموالإسلاميةالعربيةالتحرريةالحركات

وناصرومؤسساتها،العربيةالدولوجامعةالفلسطنية

والمشورةبالدعموالإسلاميالعربيالعالمينجمئقضايا

منظومةفيوانخرط.والإقليميةالدوليةالمحافلفىوالتأييد

المتحدةالأمهيئةإلىدولتهبانضمامالعالميةالدول

ومؤسمماتها.

لأولالعزيزعبدالملكقام.ومجزاتهأعمالهأهم

أحربيةاالجزيرةفيليمرالبدو،لتوطيننوعهمنمشروع

هجرفىفأسكنهما،كلهالعربىالعالمفيبل،فحعسب

الجماعةاسممنالإخواناسمعليهموأطلة!مستقرةزراعية

وكونتعث!سهالرسوليدعلىالإسلاماعتنقتالتيالأولى

اللهفيوترابطت،المنورةالمدينةفىإسلاميامجتمعا

امورالبدوفتعلم،التآخيبروابطودنيويادينياوتعاونت

منهموشكلفيها،والعملالزراعةأساليبوعلمهمدينهم

النفيروإعلانالحاجةعنديدهتحتيكونمتطوعاجيشا

الاجتماعيدولتهوضعتحسينعلىوعمل.العام

دعائمقوىمماللدولةمطعاالبدويوجعل،والاقتصادي

الداخلي.الأمن

ففتح،بالتعليمواهتمامهعنايتهالعزيزعبدالملكوجه

وورع،أ!دراسيةاالكتووزعوالمعاهد،النظاميةالمدارس

مواصلةعلىلهمتشجيغاالطلابعلىماليةمحساعدات

وأرسلالبلاد،خارجمنالمدرسينواستقدم،تعليمهم

وشمجخطباعة،العامةالمكتباتوأسسالخارجإلىالبعثات

فيتفيدالتيوالكتبالدينيةالكتبوبخاصةالكتب

مقابل،دونذلككلووزعوفهمها،العربيةاللغةتدريس

وكانوالخرافاتالبدعومحاربةالإسلاميةبالدعوةواهتم

السعوديتانالدولتاننهجتهالذيالمتواصلالخطهوذلك

عنوالنهيبالمعروفالأمرهيئةوأنشأ.والثانيةالأولى

بتوسعةوأمر،والصلاحياتبالإمكاناتوزودهاالمنكر،

الماءووفر،وفاتهقبيلذلكفىفشرع،المدنيالحرم

.الحجاجلراحةوالوقائيةالطبيةوالخدمات

وكثرةالنفطبغزارةالسعوديةالبلادعلىأدلهمن

عامتجاريةبكمياتالنفطفاسعتخرجوتنوعهاالمعادن

علىلحماعدمما،الشرقيةالمنطقةفىأم389اهـ،357

البلادتطويرفىأسهمتالتيالنقديةالثروةازدياد

السعوديةالعملةوبدأتوازدهارها،وتقدمهاالسعودية

،الأخرىالدولعملاتبينالطبيعيمكانهاتأخذ

العسعودي،العربىالنقدمؤسسةالغرضلهذاوأنشئت

الدولةواشترت)الريال(السعوديةالعملةوضربت

للنهوضالفلاحينعلىووزعتهاالزراعيةالآلات

خطومد،المعبدةالبريةالوفالدولةوأنشأت.بالزراعة

الشرقية،المنطقةفىبالدمامالرياضيربطحديدي

السلكيةالمواصلاتمنبشبكةالبلادوربطت

العصريةالمواصلاتممبلأهمواممتوردتواللاسلكية

منالنفطأنابيبخطومد،المدنيالطهيرأننواةووضعت

)التابلاين(المتوسطالأبيضالبحرموانئإلىالخليج

للجوازاتنظامووضع،السعوديةالإذاعةوافتتحت

بالمجتمع.الصلةذاتالعامةالمرافقمنوغيرهاأسمعودية

الطائفمدينةفيسعودآلالعزيزعبدالملكتوفى

يمالعودمقرةفىدفنحيثياصى!و الر.أإجثمانه.-

سعود.أ!آم!أسلافه

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

السعوديةسعودآلالعزيرعبدلنحالد

سعودآلالعزيزعسدبنسل!هانالأولىالسعوديةالدولة

سعودآلالضيزعبدبناللهعبداضالثةاالسعوديةالدولة

سعودآلالعزيزعبدبنفهداضاليةاالسعوديةاررولةا

سعودآلالعزيزعبدبنفيصلسعودآلعدالعزيزلنسود

أهـ،218-ا؟)133محمدبنعبدالعزيز

بنسعودبنمحمدبنعبدالعزيزام(.308-؟ا172

ربيعةبنموسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمد

وائلبنبكرإلىنسبهوينتهي.المريديربيعةبرمانعابن

ربيعة.بناسدبنيمن

الشيخعلىودرسالدرعيةفيعبدالعزيزالإمامولد

مراسلاتوله،الشرعيةالعلومعبدالوهاببنمحمدالمجدد

الدعوةمبادئمنهوتلقى،الدرعيةإلىلجوئهقبلالشيخمع

بشدةمحمدبنعبدالعزيزالإمامواتصفلها.وتحمس

بالمعروفيأمرفكان،وجلعزاللهمنوالخوفالتدين

عادل!كان،لائملومةالدهفيتأخذهولاالمنكر،عنوينهى

رعيتهعلىويعطف،الحقيناصر،ورعيتهوعشيرتهأهلهبين

والاستقرأر،بالأمنعهدهفيالناسنعموقدبهم،ويرأف

حياته.منجزءايشكلالحربينشاطهوظل

والدهوفاةبعدالحكمعبدالعزيزتولى.وانجازاتهحكمه

وقدللعهد،ولياذلكقبلوكانام،765أهـ،!17عام

بنمحمدوالدهحكمأثناءالجسيمةبالمسؤوليةاضطلع

عبدالعزيزالإمامحكمأسلوبفإنعليهوبناءسعود،

نهجعلىسارفقد،والدهحكمأسلوبعنلايختلف

فيوالجهادونشرها،السلفيةالدعوةمناصرةفيوالده

الدولةبناءسبيلفىالدؤوبالعملوواصلسبيلها،

الأولى.السعودية
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التانىالبانىسعودبنمحمدبنعبدالعزيزالإماميعد

سبيلفىكبيرةأعمالمنأنجزهلماالأولم،اسسعوديةللدولة

-جهة،منمبادئهاوتطيقالإصلاحيةاسملفيةالدعوةنشر

عبدالعزيزالإمامأتمفقد.ثانيةجهةءنالدولةبناءسبيلوفى

منكان!تالتيالأولىالسعوديةالدولةإلىالضممشروعات

ففى.الاستراتيجيةومخططاتهوالدهمشروعاتضمنقبل

الأولىالسعوديةالدولةإلىالرياضانضصتالإمامهذاعهد

فتخلبنجرانرئيسوحاربهام73!هـ،ا871عام

فىالدولةإلىالقصيممنطقةوانضمت،عليهعبدالعزيز

أم787-1774أهـ،202-1881بينالفترة

ومكهوالطائفأم،714هـ،أ802عامالأحساءومنطقة

.لمحسيرمنطقةتبعيةإلىبايإضافةأم308اهـ،217عام

صمتقدالأولىالسعوديةالدولةأننجدولذاوبادشها.

محمدبنعبدالعزيزالإمامعهدفيالأرءرمنواسعةمنطقة

ين،والبرصالأحساء،وإقليمنجد،إقليمبلادكلشملت

فيالبواديتبعيةإلىبالإضافةالحجاز،1بلادومعظم

عسير.فيوالحاضرة،الجنوب

بنمحمدبنعبدالعزيزالإمامعهدأنفيهشكلامما

ممثلاالعثمانيالسعوديالصرأعبا-ايةشهدقدكانسعود

العراقولاةبينرحاهادارتالتصوالحروبالاشتباكاتفي

ا!صراعهذاتوسعوقد،الاولىالسعوديةوالدولةالعثمانيين

وخاصةالحجاز،مناطقالأولىالسعوديةالدولةدخولبعد

س!ودي-عثمانيصراعقيامإلىأذىمماالمكرمةمكةمدينة

الولايةلكونهاالعثمانيةمصرولايةفيهالعثمانىالجانبمثل

الالتصاقشديدةولأنهاوالأكبر،الاقوتالعثمانيةالعربية

خاصة،العربيةالجزيرةشبهمناطقمنالغربيبالجزءوالصلة

.أخرىسياسيةأسبابإلىبالإضافةالحجاز،منطقة

طعنةإثرسعودبنمحمدبنعبدالعزيزالإمامتوفي

فقد01بالدرعيةالطريفبمسجدالعصرصلاةيؤديوهو

انتحلقدكانالعراقفيالعمارةأهلمنشيعيرجلطعنه

الإمامقتلبهدفالدرعيةإلىالرجلهذاقدم.درويم!زي

هدممز،سعودابنهبقيادةالسعوديةقواز"بهقامتلماانتقاما

جمابوالفالمزاراتوتحطيمكربلاء،فيالحسينلقبة

الإمامفماتوالشيعيةالسنيةالمناطقفيوالأضرحة

يومه.منعبدالعزيز

الموسوعةفيصلةذات!مقالات

السعوديةالأولىالسعوديةالدولة

سعودبنمحمدالثانيةالسعوديةالدولة

العزيز.عبد،الثعالبيانظر:.النعالييالعزيرعيد

يز.العزعبد،الدوريانظر:.لدورياالعزيزعبد

العزيز.عبد،النسفيانظر:.الئسفيالعزيزعبد

العظيم.عبد،المنذريانظر:.المئدريالعظيمعبد

.(-أم259،هـ-ا34)4بابا.عبدالغفار

عاميبينبماليزياالوزراءلرئيسنائئاأصبح،ماليزيسياسي

السلطانكليةفيللتدريبمدرساعمل.أم399و8691

فيعضواأصبح.بيراقفي،ماليمتانجوك،للتدريبإدريس

عين.ام519في)أمنو(المتحدةالماليزيةالوطنيةالمنظمة

التنمية،لمنظمةرئيساعينكما.أم959فيلملقاأولوزيرا

وصايةمجلسوهوام،679فيراقياتأمانةمجلس

فيالماليزيينبمشكلاتاهتمامهبسبب-الأصليينللسكان

فيالريفيةللتنميةوزيراعبدالغفارعمل.الأرياف

المنظمةلرئيمي!نائئاكان.العشرينالقرنمنالسبعينيات

عاماسكرتيراأيضاوعين)أمنو(المتحدةالماليزيةالوطنية

الحكومةحزبوهى(،الوطنية)الجبهةناسيوناللباريسان

.أم879عامفيأمنولرئيسنائباأصبحماليزيا.في

عامالوزراءلرئيسنائبامنصبهمنعبدالغفاراستقال

أمنو.رئيسنائبمنصبفيإبراهيمأنوروخلفه،ام399

الماليزية،الألقابأرفع،تونلقبمنح،ام499عاموفي

.الممتازةالعامةخدماتهنظير

حكومة.،ماليزيا:أيضاانظر

-449هـ،904-)332الأزديعبدالغني

الأزديعلىبنسعيدبنعبدالغنيأبومحمدأم(.180

الديارمحدث،النسابةالحجةالحافظالإمام.المصري

أبوسمع.وحفظهالحديثعلمفيزمانهإمام،المصرية

الحسنوأبي،السمرقنديمحمدبنعثمانمنمحمد

وغيرهم.،باريوالروذ،لدارقطنىا

وأبو،الصوريعلىبنمحمدالحافظعنهوحدث

كبارمنوكان.وغيرهم،الأهوازيعليوأبو،الحبالإسحاق

رأيتما:البرقانيوقالكثيرا.الدارقطخيعليهأثنى.الحفاظ

حافظ:عنهالباجيأبوالوليدوقال.منهأحفظالدارقطيبعد

إلىالمدخلكتابأوهامفيهبينجزءولعبدالغنى.متقن

ا!لؤتلفأشهرها:منمصنفاتعدةوله.للحاكمالصحيح

المتوارين.منالمحدثيناداب؟النسبةمشتبهبموانحتلف

الدين.تقيالجماعيدي،انظر:.المددسىالغئيعيد

الغني.عبدالنابدسى،انظر:الئابلسي.الغئيعبد

الفتاحعبدعياد،انظر:عياد.شكريالفتاحعبد

.شكري
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عبد،الجزائري:انظر.ئريلجزاالقادراعبد

.درلقاا

القادر.عبد،الحسينىانظر:.الحسيئىالقادرعبد

القادر.عبد،القطانظر:.القطالقادرعبد

عبد،حبوبةودانظر:.حبوبةودالقادرعبد

.القادر

عبد،الجرجاني:نظرا.الجرجاليلقاهراعبد

القاهر.

انظر:الجهيمان.العزيرعبدبنالكريمعبد

العزيز.عبدبنالكريمعبد،الجهيمان

الكريم.عبد،الخطابيانظر:.الخطابيالكريمعبد

الكريمعبدبيج،ان!:بيج.ريدانالكريمعبد

.زيدان

-أ149أهـ،أ-383)333قاسمالكريمعبد

فيالفعليوالحاكمالوزراءمجلسرئيسام(.639

فبراير9إلى5891يوليو41منالفترةخلالالعراق

عاميوليو41فىاندلعتالتيالعراقثورةقاد.ام639

أقاربهرك!!الثالىفيصما!الملكضحيتهارأحوالتيام589

حكومته.فىمعهتعاونومن

الابتدائيتعليمهقاسمالكريمعبدأكمل.جاته

بالكليةأم32!عاموالتحقببغدادوالثانويوالمتوسط

بغدادكليةفيتخرحهوبعدنفسها.بالمدينةالعسكرية

فىكثيرةمناصبفيهوشمغلبالجيع!التحقالعسكرية

الجيشأفرادمنكبيرعددعلىيتعرفجعلتهمتفرقةأماكن

العراق!.

قبلواالذينالضباطضمنام049عاماختيارهتموقد

بعدوأرسل.الأركانكليةفيالعسكريةدراساتهملإكمال

فيواشتركإنجلترا.إلىعسكريةتعليميةبعثةفيذلك

آمراذلكبعدورقى.المشاةمنلفوجآمرافلسطينمعركة

الخدمةنوطمنحقدوكان.العراقيبالجيشلل!شاةعاما

.ام459عامالشجاعةونوطأم359عامالفعلية

الثورةقيامبعد.قاسمقادهاالتيالعراقثورةنتائج

معارضيه،منالانتقامالشيوعىللحزبقاسمسمحالعراقية

الأماكنفيالمشانقونصبت،والتعذيبالقتلفانتشر

تاريخهفيالعراقيمرولم.السجونوامتلأتالعامة

الكريمعبدعهدفىبهامرالتيالعنفتجارببمثلالحديث

وعمتالبلادالفوضىسادتلذلكونتيجة.قاسم

.الاغتيالات

الشيوعىالحزبصحفعنقاسمح!صمةتغاضت

التيالعنفأعماللهموتجملالناستثيركانتالتى

فيحدثتالتيكركوكمجزرةمثلعهدهفيانتشرت

أعقبتها.التىالموصلومجزرة،أم959عاميوليو41

التيالعرفيةوالمحاكمالمشهورةالمهداويمحاكموتوضح

سادتالتيالفوضىمدى،الوقتذلكفيانتشرت

وقتها.العراق

يدقاسمالكريمعبدأطلق.الخارجيةسياسته

أعمى.حقداوملأوهالشعبفأثارواأحراقافىالشيوعيين

الحزبوأصبح،الحكمعلىالاستيلاءأحشيوعيوناحاول

حكومةوانحازت.كلهالعراقباسميتحدثأصشيوعىا

خاصةعلاقاتوأقامتالشرقيةأممتلةانحوأ!راتباقاسم

الشيوعية.الدولوسائرروسيامع

قاسمالكريمعبدحكومةأعلنت.الداخليةسياسته

وبدأتوعسكويا،اقتصادياالعراقلبناءشاملةمحياسة

الصناعيالمجالنفيالإعماريةمشاريعهابعضبتنفيذ

المجالفيتحققأنالحكومةوا!متطاعت.والزراعي

منالحربيةالقواعدتسلمتأنبعدالنجاحبعضالعسكري

بينالثقةوعدم،سادتالتيالفوضىأنغيربريطانيا.

يألتوقفجميعاتضافرتالأسبابمنوغيرها،المواطنين

.العراقداخ!!ملموستقدم

القائدمنصبقاسمتودى.قاسمالكريمعبدنهاية

فيالوزراءمجلسرئاسةتولىكما،المسلحةأطقواتالعام

.أم639ىامررايرفىفييقرتبةإلىورقي.نفسهالوقت

مميطرةومنحكمهنظاممنتضررتالتيالفئاتوكانت

حزببقيادةواستطاعتالخفاء،فىتعملالشيوعيالحزب

تقومأنفريقإلىترقيتهمنواحدشهربعدالعراقيالبعث

وأعدموحكومتهقاسمالكريمبعبدأطاحتعسكريةبثورة

أعوار4منمجموعةمعبارصاصرميا

الأحزاب؟فيمل،تاريخ،العراق:أيضانظرا

العربية.السياسية

-أ162هـ،)557-628البغدادياللطيفعبد

عليبنمحمدبنيوسفبنعبداللطفأم(.231

والعلماءالبارزينالجغرافيينأحد.الدينموفقالبغدادي

الأدبالبغداديدرسبها.وتوفيببغدادولد.الموسوعيين

ومصر،الشامفيالعلملطلبواتجه،والطبوالكيمياء

فلسطينإلىووصل،أم981هـ،585سنةترحالهوبدأ

إلىوانتقل،دمشقمساجدبأحدمدرساوعملودمشق

أبحاثهوتالغالفقهبهاودرسام1هـ،95839سنةمصر
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البغداديعبداللطفشهرةوترجع.والطبالنباتاتفى

الأمورفيوالاعتبارالإفادةالشهيركتابهإلىالجغرافيافي

مصنفاتولهمصر.بأرضالمعاينةوالحوادثالمشاهدة

والنباتوالفقهيةالطيعيةالعلومتناولتكثيرةأخرى

والفلسفة.والتشريحوالطب

تناولمهماكتاباوالاعتبارالإفادةكتابويعد

ونباتاتها،وحيواناتهاوسكانهامصرفيالطيعيةالظروف

قياسومحاولةالنيلوتناول،القديمةمصرآثاركماتناول

الذيالرهيبللقحطوصفهجانبإلى،فيضانهارتفاع

عامةبصفةوالكتابهـ،895-795سنةبمصرلحق

والتاريخيةالجغرافيةمصرلأحوالجدامهمةوثيقة

فيها.كتبالتيالفترةفيوالاجتماعية

اللطيف.عبدعديانظر:.علي،اللطيفعبد

-أ026هـ،)658-973البغداديالمؤمنعبد

.البغداديعبداللهبنالحقعبدبنعبدالمؤمنأم(.933

واررممابالحديثفيبرع.المذهبحنبليأصوليفقيه

طلبفىرحلةله.وأصولهللفقهإضافة،والهندسةوالجبر

عنالعلمفأخذومصر،ومكةالشامإلىرحلفقد،العلم

مهيباكان.للحنابلةالبشيريةبالمدر!سةدرسعلمائها.

مؤلفاتهيكتبكانإنهحتىالخطحسر،الأخلاقحسن

البلدانمعجماختصارمنها:كثيرةمؤلفاتله.يدهبخط

فيالاطلاعمراصدسماهكتابفىالحمويلياقوت

الحديث؟رجالفيمعجموله،والبقاعالأمكنةأسماء

علمىفيالأملتحقيق،الأصولعلمفيالوصولتسهيل

لممتهفيالفقهفيالمحررشرح،والجدلالأصول

فيالغايةإدراك؟مجلدينفىالعمدةشرح،مجلدات

اللامع،مجلداتأربعةفيوشمرحه،الهدايةاختصار

أربعةفىالطبريتاريخمختصر،المواريثعلمفيالمغيث

ببغداد.توفي.مجلدات

المؤمن.عبد،الكوميانظر:.الكومىالمؤمنعبد

المجيد.عبدعصمتانظر:.عصمتالمجيد،عبد

653-اهـ،36-)32عميربنعبدالملك

القوشى.حارثةبنسويدبنعميربرحعبدالملكم(.754

الحافظ.الكوفىأبوعمرو،،اللخمي:لهيقال

عبداللهبنجرير:منهمالصحابةبعضعنحا-ث

رضي-وغيرهمبشيربنوالنعمانسسمرةبناهـجابرالبجلي

عيينةوابنالثوريوسفيانشعبةعنا!حدث-عن!!الله

.الناسأفصححمن-اللهرحمه-وكان.وغيرهم

-646هـ،)26-86مروانبنعبدالملك

صبنالعاأبىبنالحكمبنمروانبنعبدالملكم(.507

أميةبنيخلفاءعظماءأحد،الأمويالوليدأبو،أمية

بالمدينة.ولد.الأمويةللدولةالثانيالمؤسسويعد،بالشام

عالما،أديباوكان.الدينيةالعلومودرسالقرآنحفظ

منجماعةعنالحديثروى.والصالحينالعلماءيجا!

أربعةأحدكان.التابعينمنجماعةعنهوروى،الصحابة

بالخلافةبويع.الخلافةيتولىأنقبلزمانهفيبالمدينةفقهاء

الزبير،ابنخلافةوفىأبيهحياةفيم،68هـاه65سنة

باقيعلىالزبيروابنسنينسبعومصرالشامعلىوبقي

ابنمقتلبعدالإلمملاميةالبلادحكمإليهانتقلثمالبلاد،

.م296هـ-73سنةالزبير

منهاالفتنمنكثيرعلىمروانبنالملكعبدقضى

إفريقياوأعاد،البربريةالكاهنةفتنة(العربي)المغرببإفريقيا

البربر.بينواسعنطاقعلىالإسلامونشر.المسلمينإلى

عهدفيفتحتالتيمراك!قإلاالمغرببلادمنيبقولم

لحسنمصرفيالامنواستتبالإسلاموانتشرالوليد.ابنه

.مروانبنالعزيزعبدعليها،وأخيهواليهسياسة

نقوداوضرب،الدواوينكتابةفيالعربيةاللغةاستخدم

لابنهبالخلافةأوصىبالدينار.عرفت،للمسلمينخاصة

بدمشق.وتوفي.حياتهفيعبدالعزيزأخيهلوفاةالوليد،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عبدالعزيزبنعمرالدولة،الأموية

الإسلاميةوالمقودالعملاتالثقفييوسم!بنالحجاج

الحكمل!مروأنعبدالملكب!سليمان

عبدالملكبنالوليدالزبيرلنعبدالله

1891هـ،ا093-ا)337جمالالناصر،عبد

الجمهوريالنظاممؤسسالناصرعبدجمالأم(.079-

أطاحتالتيام529يوليوثورةقادأنبعدمصرفي

بلدةإلىتنتميأسرةفيبالإسكندريةولد.فاروقبالملك

والقاهرةبالإسكندريةوتعلمنشأ،اسيوطبمحافظةمربني

عامضابطاوتخرجام37!عامالحربيةبالكليةالتحقثم

إلىنقلثمأسيوطفيالمشاهبسلاحوعينأم389

مدرساعينثمالسودانجمهوريةفيعمل.الإسكندرية

وعينالأركانبكليةدارساالتحقوقد،الحربيةبالكلية

بها.مدرسا

(ام)489فلسطينحربفىالناصرعبدواشترك

يخططالناصرعبدوبدأالفالوجا.فيفرقتهوحوصرت

ينظمأخذالفساد.ضدالمصريةللثورةالعملىللتنفيذ

يوليو23فيبثورةقامواالذينالأحرارالضباطجماعة

منصبالناصرعبدتقلدأم،539يونيووفي.ام529
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ووزيرالوزراءرئيسنائب

فبرايروفى.الداخلية

رئيساعينأم549

كتابوأصدرللوزراء،

عامليفى.الثورةفلسفة

مهمادوراأدى،أم5ء9

حيثباندوبخ،مؤتمرفي

الحياددعوةانطلقت

آ!ميادولمنالإيجا!ي

عدالاعرجمالمبدأإلىوتطورتوإفريقيا،

دورأسهوكانالانحياز،عدم

إنجلترامعمعاهدةوقي،أم569عاموفى.ذلكفىبارز

استعماربعدالسويسقناةقاعدةمنالبريطانيةالقواتلجلاء

العاموفيام(.659-1)882قرنأرباعثلاثةنحودام

استفتاءوتمجديد،دستورمشروعالناصرعبدأصدر،نفسه

عامواجتمع.الجمهوريةرئيسوعلىالدستورعلىشعبي

مجلساسمتحتالثورةبعدنيابيمجلسأولأم579

أثرعلىالسويسقناةأم،أم569يوليو26وفي.الأمة

تمويلمنوإنجلتراأمريكامنوكلالدوليالبنكانسحاب

إسرائيلاعتدت،م5691أكتوبروفى.العالىالسدبناء

ألافقرر،اضاةالتأمي!فعلكردمصرعلىوإنجلتراوفرنسا

بانسحابالحربانتهتأنإلىللعدوانالبلادتستسلم

الناصرعبدنالذلكأثروعلى.المعتديةالثلاثالدول

أولقامتام89ءفبرايروفيكبير.دولةكرجلالاحترام

اتحادأعقبهاوسوريامصربينمتحدةعربيةجمهورية

فيانتكستوقد.واليمنالجديدةالجمهوريةبينفيدرالي

فىالانفصالإثروسوريامصربينوحدويةتجربةأولعهده

الناصرعبدوقع،أم639أبريل17وفى.أم619سبتمبر

القرارتوأصدرومصر.وسورياالعراقبينالوحدةميثاق

التمصيرعملياتوقادالكبيرةالمؤسساتوأم،الاششراكية

والعمالالفلاحوننالوقد.الزراعيةالارضملكيةوتحديد

الفكرمبادئالناصرعبدوأعلنالعهد.ذلكفيكبيرةمزايا

حلالذيالعربيالاشتراكيالاتحادتنظجموأسسالجديد

ساند،العربىالمجالوفيأم(.)579القوميالاتحادمحل

الاستعمارضدأم(619-ا)549الجزائرثورةالناصرعبد

فىشارك،الإفريقيالمجالوفيالعتاد.بتقديمالفرنسي

ام(،69)4أباباوأديسأم(،)629البيضاءالدارمؤتمرات

اتفاقياتووقع،الإفريقيةالوحدةميثاقوضعحيث

.الاستقلالالحديثةالبلدانمنكثيرمعوثقافيةاقتصادية

بارزبشكلشسارككماوروسيا،ويوغوسلافياالهندإلىسافر

عامالمتحدةالأملهيئةعشرالخامسالانعقاددورفى

ووجهأم679عاميونيوفىعبدالناصرعهدوفى.أم069

فىإسرائيلتمكنتحيث،خطرةبمكسةالمصريالجي!ق

جزيرةشبهكاملاحتلالمنالعربيةالأمةعلىعدوانها

وتدميرالجولانومرتفعاتالغربيةوالضفةغزةوقطهاعسيناء

المصرية.الجويةالقوة

الذيالعربيالقمةمؤتمرأيامآخرفىالناصرعبدتوفى

الأردنبينالأسودأيلولأزمةلمناقشةبالقاهرةعقد

-25الفترةفيوقعتوالتىالفلسطينيةالمقاومةوحركة

.أم079سبتمبر28

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مصرالعاليأسوانسدا!سياميةاالأحرا!

تاريخمصر،الأوسطالشرقالربية

محمد،نجي!تاريح،للسطينالسويسأرمة

السويمىقناةأ!ر،السادات

انظر:.الأبياريرصوانبنالهاديعبد

..رضوانبنالهاديعبد،الأبياري

السجدماسي،انظر:.السجلماسيالهاديعبد

.الهاديعبد

أ-786أهـ،233-)0012عبدالوهابابن

.الوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانام(.818

بنمحمدالشيخالمشهورالدينىالمصلححفيد

نجد.أهلمنشاعر،،حافظ،محدث،فقيه،عبدالوهاب

حسينعميهوعنأبيهعنالعلمأخذ.الدرعيةببلدةولد

بنحمدوعن،الوهابعبدبنمح!دالشيخعابنى،وعلى

يروى.الشوكانىعلىبنمحمدوأجازه.وغيرهممعمر

الدرعية.برجالمنىأعرفالحديثبرجالأنا:قالأنهعنه

ثمبمكةقاضياعبدالعزيزبنسعودالإمامحكمأيامعمل

التوحيدكتابشرحمصنفاتهمن.الدرعيةببلدةقاضئا

العزيزتيسيرالشرحوسمى،الوهابعبدبنمحمدللشيخ

وده،الشركأهلموالاةعدمفيالدلائلكابالحميد،

!ضمطوعةكثيرةفتاوىوله،الجمعةتعددفيرسالة

ا!لقنعكتابعلىحاشيةوله،الدعوةأئمةفتاوىمجموع

بعدباشاعليمحمدبنإبراهيمقتله.الحنبليالفقهفي

به.وشايةإثرالدرعيةعلىاستيلائه

.عبدالوهاب،البياتيانظر:.البياتيالوهابعبد

.الوهابعبدالثعدبي،انظر:.الثعلبيالوهابعبد

.الوهابعبدمحمدانظر:محمد.،الوهابعبد

.الوهابعبد،المراغيانظر:.المراعىالوهابعبد



701اللغةوآدابها،العبرية

عبد،المسيريانظر:.المسيريالوهابعبد

.الوهاب

الإيرانيالنفطلتكريرومركزإيرانيةمدينةانعكيدا

تقع.نسمة680.492سكانهاعدديبلغ.وتصفبشه

جنوبالعربشسطنهرعلىعبدانجزيرةفييدانمدينة

بحقولعبدانمدينةالأنابيبخطوطتصل.إيرأنغربى

العملانتهىالتيبالمدينةالنفطمهسفاةتعد.الإيرانيالنفط

العالم،فيالنفطمصافيكبرياتإحدبمطامء129عامبها

عامفيهائلةخسائرالعراقيةالقواتبهاأوو!توقد

.والعراقإيرانبيننشبتالتىالحربخلالأم،089

-كلبدانمدينةالسابقةالفارسيةالبريطانيةالنفطشركةأقامت

العشرين.القرنبدايةمز،الأولىاتالسنمفي

.العبدريالحاجابنان!ر:.الحاجابن،العبدري

-9481هـ،ا323-6621)محملى،ادعبلى

وجالأحد.اللهخيرحسنبنعبدهمحمدأم(.509

التاسئكشرالقرنفىمصرفىالنابش!نالإسلاميالفكر

ومفتيالأزهرعلماءمنوعالم،العشرينإقرناوأوائل

ودارساومقاصدهابالشريعةخبيراكان.افى!مريةالديار

خطفيالمسلمينتفكيريضعأنحاوأ!.لاغانونجيدا

العصروظروفالعلميةالمكتشفاتمعوتوافقانسجام

اكغليدقيودمنالفكرتحريرإلىيدعووكان،الحديث

ولد.الإسلاميةالنهفسةفيآثارهاوأفكا)5لجهودهوكانت

بالجامعوتعلمبمصرالنيلدلتامنطقةفيعبدهمحمد

فيأم877أهـ،492عاموتخرجبطنطا،الأحما*ي

المفكرأتباعمنصغرهفىعبدهمحمدكانإ؟زهر.اجامعة

العالميةبالصمحوةنادىالذيالأفغانيالدينبرحالالمسلم

فيالأوروبيةالسلطاتعبدهمحمدقاوم.ا!*سلاميةللقوى

ناوأهم،مصرالإنجليزاحتل!حينما،سنوات!ورةمصر

بلادإلىنفيثمفسجن،العرابيةالثورةمناصرةاسوشمارك

هـ،أ992سنةالشالم!

لاحظلكنهأء.881

معالتعاونأن!مؤخم

طريقأفضلهوبينالبريطاني

مجاليفيتفييراتلإنجاز

علىصأوالاجتماالتربية

اسحمدأصبح.ادلويلالمدى

بالمهنةمشتغلام!خامياعبده

افىصريةللديارهـغتياوصار

عبدهمحمد.أم998هـ،ا/713عام

الوقائعجريدةمثلالمصريةالصحففىكتب

وأستاذهصديقهمعأصدرباريسإلىلممافروحين،المصرية

واشتغل.الوثقىالعروةجريدةالأفغانيالدينجمال

والتأليف.بالتدريس

وهويتمهلم،الكريمالقرآنتفسير:المؤلفاتمنله

شرح؟البلاغةنهجشرحالتوحيدبمرسالةبممطبوع

علىوالردالإسلام،الهمذانيالزمانبديعمقامات

مطبوعة.كثيرةرسائلوده.الدهرصلنعلىالردبممنتقديه

الأستاذتاريخكتابفيآثارهرضارشيدمحمدجمعوقد

.كثيرونكتابعنهوكتب.الأمام

الوثقى.العروةبمالأفغانيالدينجمالأيضا:انظر

(،وفلسطينالشام)ب!دتاريخ،العالمانظر:.العيراليون

اليهود.؟القانون(،القديمالتار!خفي)فدسطهينتارفي،فلسطين

منواحدةالعبريةاللغة.اللغةوادايها،العيرية

العهدفيإسرائيلبنوبهاوكتبتحدث.اللغاتأقدم

كما،اليومالرسميةاليهودلغاتمنواحدةوهي.التوراتي

الييدية.اللغةاليهودالكتابمنالكثيريستعمل

اللهجاتمنلهجةمنالعبريةتطورت.العبريةاللغة

الغربية.الشماليةالساميةاللغاتمنفرعوهي.الكنعانية

نفسلها،الصوتحيثومن.اللغات،الساميةانظر:

،طرقبعدةالعبريةاللغةوتلفظ.والاراميةالعربيةسمات

أوروبا(،)وسطالإشكنازيهوانتشاراالأوشعالنطقلكن

بينالاختلافويكمن(.الأبيض)البحرالسفارديوالنطق

وأ)الحركاتالصوائتبعضنطقفيالنطقين،هذين

مختلفة.كلماتنبروفي(،العلةحروف

اليسار.إلىاليمينمنالعبريةاللغةفيالكلماتتكتب

إلىبالإضافةصامتا،وعشرينمشةمنالألفبائيةوتتكون

بأشكالنقطوهي)حركات(،صوائتتسمى،علامات

العبريةالكلماتمعظموتتكون.الصوائتنطقتبينمختلفة

الجذورمنالكلماتوتبنى،أحرفثلاثةمنجذورمن

الصوائت.أصواتفيوبتغيير،ولواحقسوابقبإضافة

أربعإلىالعبريالأدبتقسيميمكن.العبريالأدب

الحديث،والعصر،الوسيطوالعصر،البدايات:مراحل

الحالط.والعصر

القديمالعبريالأدببداياتتميزأعمالثلاثةهناك

والتلمود.المقدسوالكتابدبراقصيدة:وهي

التلمود.انظر:

النثريةالتراجمعلىالوسيطالعصرأدبيشتمل

هوأدبىنثريكتابوأهمالشعر.إلىإضافة،والفلسفية

الفلسفيةالأعمالأبرزومن.زبارةلابنالسعادةكتاب
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بنلموسىالحائريندليلوهاليفيلجوداالحزري،كتابا

بينتوفيقمحاولةوالثانى،اليهوديةعندفاعالأول،ميمون

صمويلبرزفقدالشعر،فىأما.اليهوديةوالعقيدةالفلسفة

هاليفي.وجودا،النجريلةابن

الهاسكالةفيالعبريللأدبالحديثالعصريبدأ

جمال،أ!ةالهاسكاأدبموضوعاتوأبرزالتنوير(.)عصر

القرنوشعراءكتابأشهرومن.الحكمةوانتصارالطبيعة

ليفوموشي،جوردونليفيهوداالميلاديعشرالتاسع

أبراموفتش.يعقوبوشالوم،سمولينسكنوبيريز،ليلينبلوم

فيلليهودقومىوطنإنشاءفكرةالصهيونيةأصبحت

منذالفلسطنيين،العربأصحابهاحسابعلىفلسطين

واضحهوكماالعبريالأدبهاجسأم881عامبداية

حاييماوقصائد(،هاعام)أحادجينزبرجأشرمقالاتفي

عجنونيوسفشموئيلقصمصوتصف.بياليكناجمان

الاستيطان،أم669عامالأدبفينوللجائزةعلىالحائز

المحتلة.فلسطينفياليهودي

منالتيالموضوعاتبتنوعالمعاصرالعبريالأدبيتميز

التيالأفكاربعضونبذوالأبناء،الاباءبينالصراعبينها،

وقد.وصهيونيةيهوديةأفكاراالأوقاتمنوقتفىكانت

ميخائيلقصةفيكهذهموضوعاتعوزعاموسضمن

العاشق.قصةفييهوشمواعأ.بوام(،)689ليالذي

والعربإسرائيلبينالعداءبينهامنأخرىوموضوعات

الشرعيين.البلادأصحابالفلسطينيين

حمسةحرفا،وعشرينستةمنالعبريةالألفبائيةتتكون

ش!سلشغيرالصاد،الفاء،،النون،الميم،الكاف:وهىمنها

مسمياتيلىوفيما،الكلمةآخرفيوقعتإذاكتابتهابم

:الأصواتتلك

جملفيتبيتألف

زاينفافهيهدالت

كافيودطتحيت

نونميمكحافلامد

قيهبيهعاينسامخ

شينريت!قوفصادي

تاثسين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حودا،هاليمياللغة،الآرامية

اليهودالمقدسالكتاب

يةاليهودموريس،مدلسود

اطغةاوآدالها،الييديةموسى،ميمولىاب!

الكريمالقرآنسورمنعبسسورة!رة.عكيس،

آياتهاعدد.الثمانونالشريفالمصحففيترتيبها.ا!ليهة

عبداللهقصةمنعبستسميتهاجاءت.أيةوأربعوناثنتان

عنهفانصرفيسألعد!الرسولجاءالذيمكتومأمابن

إلىيدعوهمقري!وجهاءمنمعهكانمنإلىالنجي

!و.وتولىعبس):تعالىقولهفنزل،الإسلام

تتعلقشؤوناتتناولوهيالمكيةالسورمنعبسسورة

دلائلعنتتحدثأنهاكما،الرسالةوأمر،بالعقيدة

،والطعام،والنبات،الإنسانخلقفيوالوحدالية،القدرة

اليومذلكوشدةوأهوالها،القيامةعنالحديثوفيها

العصيب.

بناللهعبدالأعمىقصةبذكرالكريمةالسورةابتدأت

ممايعلمهأنمنهطبعدب،اللهرصلجاءالذيمكتومأم

كبراءمنجماعةحمثولصزيهباللهورسول،ال!هعلمه

وأعرضوجههفيظ!ور*فعبس،الإسلامإلىيدعوهمقريش

الأعمىجاءهأنأ:وتولىعبس)بالعتابأصقرآنافنزلعنه،

منأماثا:الذكرىفتنفعهيذكرأوث":لزكىلعلهلدريكوما-"ل!

عنتحدثتثم6.-أعبس:!تصدىلهفأنت-"نراسدكنى

اللهنعمكثرةمعبربهالفاحشوكفره،الإنسانجحود

تناولتثم.ا7:عبس*!أكفرهماالإنسانقتل)عليهتعالى

سبلللإنساناللهيسرحيث،الكونهذافيالقدرةدلائل

الكريمةالسورةوختمت.المعمورةهذهسطحفوقالعيش

شدةمنأحبابهمنالإنسانوفرار،القيامةأهوالببيان

فيالكافرينوحال،المؤمنينحالوبينت،والفزعالهول

العصيب.اليومذلك

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

العبسي.عنترةانو:.عدلرة،العبسي

-0091هـ،ا404-131)8هيمبراإ،عبود

نوفمبرمنالسودانحاكمعبودإبراهيم(.أم839

ضابطاعبودإبراهيمكان.أم649أكتوبرإلىأم589

نأمنذالسودانيالجيم!فى

7ءلىكاكاصدفاعبقوةيعرفكان

صيرى7-!ط-سء"كا-3؟-3خ-7-،!-الإدارةأيامالعسودان

!""ح---.الثنائيالحكمفيالبريطانية

اد؟!بر+3!3طص"-!ش"7؟،سواكنمدينةفينشأ

/أ!رد7؟"/-ر/؟!-بمدرستهاالتحقحيث

د-لأ!س--7!""عء/7انتظمهناكومن،الوسطى

؟رلأرغد!772/ىغوردونبكليةبعدفيما

آأش!سص!7--الخرطوم)جامعةالتذكارية

س،!ض!فيسطالبااختيرثمحاليا(،

-*ت؟ء3تخر!حتىالحربيةبالكلية

عبودإبراهيمالفريق.عسكرياضابطافيها
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للجيمققائدامحمدأحمدأصبحأم549عامفي

تمهيداالسودانمنالأجنبيةالقواتانسحااببعدالسودازي

علىدعبمإبراهيمالفريقخلفهتقاعدولما.لاستةلإله

،.المنصب

عبودإبراهيمالفريقتولىام589نوفمبر17فى

خاضتأنبعدعسكريانقلابإثرالسودانفيالحكم

حكومةتتخطاهاأنتستطعلمأزماتالسيا!حيةالأحزالمب

العسكريالحكموبدأ.انذاكالوزراءرئيسخليلال!،عبد

.السودانؤيالأليل

فقدأيضاةاقتصاديةأزمةيواجهالسودان!ان

السودانيالقطنبيعفيالأحزأبحكومةأخف!ت

البلادحالةوساءت،أعواملعدةزراكمالذي

تجريخليلعبداللهحكومةكانتكذلك.الاقتصهادية

المعونة.قبولبشأنالأمريكيةالحكومةمعاتصالا.ت

قبوليعارضكانالديمقراطيالاتحاديالحزبولكن

الأمريكية.المعونة

صرحالحكمتوليهعبودإبرأهيمالفريقأعلنأنب!لى

أعلنكما،والسودانمصربينالمفتعلةالجفوةأنهثبأنه

الشعبية.بالصينوالاعترافالأمري!يةللمعونةقبوله

فترةخلالوالسودانمصربينخلافهناكدعانو

حلايب،منطقةبسببالقصيرةخلي!،شثبداللهحكم

وظهرت.ام589عامفىوذلكالنيلمياهاقتسام،وبسبب

إلىعبودبوصولالشقيقتينالدولتينبينإنفراجاابوادر

اتفاقيةإلىالجانبانتوصلوقد،سيامشهعنوإعلانهالحكم

.المفعولساريةومازالتب!ثماالىما

أوائلمرقعبودالفريقكانرجيةالحظالعسياسةفي

سياستهوأظهرت.الشعبيةبالصيناعترفواالذينالحكام

الانحياز.عدمبمبدأالتزامهتلك

نأإلاالشعبيةبالصينعبودالفريقاعترافمنوبالرغم

الأمريكية.بالحكومةحكومتهعلاقاتعلىيؤثرل!أذلك

عبودالفريقتلقىكنيديجونالأمريكىالرئيسععكدوفى

وديجوالمحادثاتوساد،المتحدة!الولايات)زيارةدعوة

إسهامزيادةعلىكنيديالأمريكيالرئيسبموأفقةانتهى

السودانية.الثلىقمشروعفيأمريكا

المدارساعددزيادةإلىعبودالفريقحكومةعه!ت

واهتمت،الأهليالتعليموشجعتمستوياتهابمختلة!

المراحل.جميعفىبالمؤلفاتوإثرائهاالمدارس!بمكتبات

فدانمليونلإعدادالعملبدأالزراشممىالحقلفي

كما،المناقلبمشروعالمشروعهذاطوعرفالمرويةللزراعا

وتضاعفتالقربةوخشمالرصيرصسديفيمالع!سلبدأ

مليونىعنوزادتالبلادفىالمزروعةالارضمسا-ء

.فدان

عامنوفمبرمنالحكمفيعبودإبراهيمالفريقظل

أيةحولهتثرولم.ام649عامأكتوبرحتىأم589

يعيشوظل،الحكممنخروجهبعدانتهاكاتأواتهامات

.الناسمحبةكعسبوقدالخرطومفي

حكمعلىالسودانيالشعبأثارماأهممنوكان

الحياةومنع،الأفواهكممعسكرئاحكماكانأنههوعبود

ولذلك،السودانيوناعتادهاالتيالتقليديةالسياسية

عبود.نظامفسقط،4691أكتوبرثورةاندلعت

تاريخ.،انلسودا:أيضانظرا

-أ886اهـ،ا-03382)4حنامارونعبود،

فيولد.لبنانيوكاتبناقدعبودحنامارونام(.629

عدةبينحياتهمطلعفيتنقلفيها.حياتهوأمضى،لبنان

دينرجليصبحلأنتهيئهأسرتهكانتإذ،كنسيةمدارس

مقاعدفترك،عليهغلبتالأدبيةموهبتهأنغيرجده،مثل

نفسهتثقيفإلىليتجهأم،609عامالنظاميةالدراسة

الفترةتلكفيحررحيث،بالصحافةمشتغلابنفسه

الذيالوقتفيوالنصير،،الروضة:هماجريدتينالباكرة

تركولكنه.أربعصحفسوىانذاكلبنانفييكنلم

والتأليفالتعليمإلىلينصرف،فترةبعد،الصحافةميدان

حياته.بقية

عميقةمعرفةوعلى،متنوعةثقافةصاحبعبودكان

مطلعاكانكما،والتاريخيالأدبىوموروثهمالعرببلغة

.خاصبوجهمنهوالفرنسيعامةالأوروبيالأدبعلى

لفترةالشعر،كتابتهفبعد،الكتابيةنشاطاتهتنوعت

المسرحيةفكتب،النثريةللفنونهجره،شبابهفيقصيرة

والبحثالسيرةفنعالجكما،والقصيرةالطويلةوالقصة

والنقدية،والسياسيةالاجتماعيةالمقالةوكتب،الأدبي

الفرنسية.عنترجماتبعضإلىبالإضافة

الأحمر.الأميراغابمفارس:الطويلةقصصهأشمهرمن

أقزامبمالقريةأحاديثالقصيرةالقصصيةأعمالهومن

أبىعنالدهورزوبعةالسيرةفنفيكتاباتهومن.جبابرة

ومن.الشدياقفارسأحمدعنلبنانصقر،المعريالعلاء

مجددون؟المحكعلى:الأدبىالنقدفيأعمالهأشهر

.وأرجواندمقسبمومجترون

فىونقادهاالقصيرةالقصةكتابروادمنعبودويعد

تستمدبأنهاقصصهوتتسم،المعاصرةالعربيةالثقافة

وتعكسفيها.عاش!التيالبيئةمنوقضاياهاشخصياتها

الشعريةساشاراتهتنضحالتىالموسوعيةثقافتهمؤلفاته

أسلوبهوتحسم.المجالاتمختلففيوالمعرفيةوالتاريخية

النقديةمقالتهفىيشيعكما،القصصيوالمنحىبالفصاحة

اللاذعةالسخريةمنجو
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الأبراماجتيازيعنىالفلكعلمفيمصطلحالمجور

لقد.الأرضمنيبدوكمااكبر،جرملفرصالسماوية

لأنهماكبير،لاهتماموعطاردالزهرةعبوردراسةتمت

ذلك.الشمسيالنظامحجملتحديديستخدماأنيمكن

ومدارالشمسمداربينيقعانال!صكبينهذينمداريلأن

فىوالأرضالشمسلينمباشرةعطاردوير،الأرض

شكلعلىحيشذفيظهرسنة13و3بينتتراوحفترات

ندرةفأكثرالزهرةعبورأما.الشمسوجهفيسوداءبقعة

سنة.221كلزوجيايحدثإذ

،سماويجرمأيمرورأيضاالعبورمصطلحويعني

خطخلالمنالنجمأوالكوكبأوالقمرأوكالشمس

الراصدين.زوال

.ردعطا:أيضاان!

اهـ،47-)71أبوعثمانعمر،بناللهعبيد

حفصبنعمربنعبيداللهعثمانأبوم(.196764

العمريالعدويأغرشىابالخم!ابنعمرلنعاصمابن

فقد،التابعينصغارمنيعد.الحافظالمجودالإمام.المدني

منوسمعمنها،وسمعخالدبنتخالدأمأ!محابيةاأدرك

ونابمولىمحمد،بنوالقاسمعمر،بنعبداللهلنسالم

والثوريوشعبةجريجابنعنهحدث.وغيرهمعمرابن

وغيرهم.عيينةوابن

وأكثرهم،نافععلمفيالناسأثبتأحمدالإمامعده

عنه.رواية

فضلأ،قريشوأشرافالمدينةأهلساداتمن!انو

وحفظا.وشرفاوعبادةوعلما

عنويمتنعويجله،يهابهعمربنعبداللهأخوهوكان

وفاتهوكانت.توفيحتىحدثفما،وجودهمعالرواية

بالمدينة.

الله.عبيد،الفرغانيانظر:.الفرغائياللهعبيد

الحسن.أبو،الكرخيان!:.الكرحىاللهعبيد

م(.006-؟.هـ،ق-22؟)الأبرصب!عبيلى

نجد،فيألمسدبنىفينشأ.الجاهليينالشعراءفحولمن

ماءبنالمنذرقتلهحتىطويلاعمروقد.شاعرهموكان

طائعليهاويغلب،قليلةالمصادرفىعبيدوأخبارالسماء.

السيرالمستشرقعنيوقد.الشعبيةوالأقاصيصالأساطير

تحقيقهمقدمةفيفقال.وشعرهبأخبارهليالتشارلز

غيرعبيد،حياةتفاصيلعنأخبارلدينا"وليس:لديوانه

عنهتروىالتىالأخبارأنالواضجومن،قصائدهفيماجاء

.الصدقطالغولاتحمل،خرافية

العصرفحولمنالرابعةالطبقةفىسلامابنجعلهوقد

زيد،بنوعديعبدةبنوعلقمةالعبدبنمطرفةالجاهلي

قديم،الأبرصبنوعبيد:فقالشعرهوعنعنهوتحدت

لا،ذاهبمضطربوشمعره،الشهرةعظيمالذكر،عظيم

قوله:إل!لهأعرف

ملخوبأهلهمنأقفر

فالذنوبفالقطبيات

عندهوهىشعرهأجودالقصيدةهذهقتيبةابنوعد

المعلقاتمنأنهاأحديذكرولم.السبعالمعلقاتإحدى

وأدخلها،التبريزيضرحفيالعشرالقصائدآخروهي،غيره

ذكرهاالتيالمجمهراتفيالعربأشعارجمهرةصاحب

فصيحفحلشاعر:فقالالفرجألووذكره.المعلقاتبعد

الشعراءمشاهيرمنرشيقابنوعده،الجاهليةشعراءمن

المستشرقلاحظوقد.أصاحدةاأصحابالمقلينومن

ديوانهبهاصدرالتيالدقيقةمقدمتهفيأ!يالالإنجليزي

منعبيدقصائدمعظمأنام139سنةزنثرهحققهالذي

منيعدهشبابإلىينظر،السنفيمتقدمرج!تأليف

لاحظكما.الأعمالبجلائلفيهاقامالتىالمراحلأجمل

للدلالةيكفىالذاتيةالشخصيةمنقدراالقصائدلغةفي

:فقالأسلودهإلىوأشمارصحتها،على

بهأغرمالذيالتكلففيهيتجلىلا،وسهل،"طبيعى

بعد".فيماالأدباء

عنتشفالتىأبياتهمعلقتهفيقولهجميلومن

وتجربة:حكمة

مخلوشهانعمةذيوكل

مكذوبأملذيوكل

موروثهاإبلذيوكل

مسلوبسلبذيوكل

يؤوبغيبةذيوكل

يغيبلاالموتوغائب

فيهاماكنتبأرضساعد

غريبإننيولاتقل

وقدالنائيالنازحيوصلقد

القريبالسهمةذويقطع

-؟هـ،؟-.6)الجرهميشريةبنعبيد

الجاهليةفيعاش!مخضرموعالممؤرخم(.967

أنهإلا،يمائأنهورغمض!ده!ه.الرسولوعرف،وال!سلام

معاويةاستدعاهفقد،التاريخفيالشاممدرسةأساسكان

أسئلةيسألهوجعل،عليهفقدم،الشامإلىعنهاللهرضي

منيشوقهموماالتاريخفيالعامةالناساهتماماتتكشف

الماضين،أخبارمنيعرفمايقصعبيدوجعل.فيهالأخبار
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والأخبار،الأنسابوتشعب،والأحداثوالكواض

الأسشة،اختلافوسبب،والعجمالعربوملوك،المتقدمة

ذلكيدونأنمعاويةفأمرالبلاد.فىالناسا!ساقوأمر

شرية.بنعبيدإلىصبوين!كله

الماضين،وأخبارالملوك،الأمثال!الكتبمنلهأطكا

وهذه،الإسلامفىثابتواضحخىتاربتدوينأوا!فهذا

عاش.المسلمونعرفهاتاريخية9خبأولمعاويةدفاترمع

.وانعمدالملدهـ..حت،عسد مربن!.رساط.-

حيدرآبادفىطبعالضين،وأخبطرالللوكو!!ابه

وفي.شريةبنعبيدأخبارأهـبعنوان7ء3ور!نةالدكن

أخبارفيشريةبنلعبيدمخطوطكتابالبريطانيالمتحف

الملوككتابهويكونوقدوأنمعسابهاوأشعارهااليمن

أنهولاشكفقد،،ورقةخمسينفيالأمثالوكتاب.نفسه

فيالعر!بأخبارمنشيئااللأمثالخلا)،منيصويكان

الجاهلية.

هـ،224-)015سلامبنالقاسمءلجيدأبو

محدثفقيهسلامبنالقاسمعبيدأبوم(.1/83-767

ولد.القراءاتعلماءومن،الكوفيينمذهبعلىونحوي

.هراةأهلمنلرجلرومئاعبداأبوهوكان،بواة

الأئمةعنوالغريباللغةوروى،العلمطلبفير-!

المثنى،بنمعمرعبيدةكأبى،والكوفيينالبصريين،الأعلام

وأبيأليزيديمحمدوأبيوالأصمعيالأنصاريزيا-وأبي

والأحمر،والأمويوالفراءوالفسائياصشيبانياعمرو

بنوسليمجعفربنإلممماعيلعنالقراءاتوأخذ.وغيرهم

بنويحيىنصرأبيبنوشجاععماربنوهشامعيسى

سفيانعنوسهـإلحديث.وغيرهمالمصيصيوح!جاجآدم

المباركوابنبشيربنوهشيمسلمةبنوحمادعيب،ابن

-كيفة:أبيصاحبيوعلىالشافعيعلىوتفقهوجما!".

الشيباني.الحسنبنوسحمديوسفأبيالقاضى

ثابتمنهمالعلماء،منعددعبيدأبئيعلىتتلمذوقد

وغيرهم.البغويعبدالعزيزبنعليإاللغويثابتأبيابن

قضاءوولىوالأمراء،الولاةأولادبتأديب!ول

ووقارودينفضلذاوكان.سنةعمث!رةثمانيطرسولم!

يقسمأبوعبيدلم"كان:الأنباريابنقال.حسنومذ!ا

"لم.ثلثهويصئالكتب،ثلثهوينام،ث!!هفيصليأتل"ثا،الليل

كلفسبالكتبوصنفالعلممنصنوفاأبوعبيدجهع

كما-بلدكلفيمطلوبة!صتحسنةكتبهوءانتفن،

غريببمالامثالكتاب:ذلكومز،-أصفطيايقول

االقرانفيماوردبمايريمان،الأموال،الأجناس،بمالحديث

وهى،(والبهائمالنعمكتاب،القبائللغاتاثنالكريم

كلها.مطوعة

الغريبكتابوأشهرهافأكبرهاالخطوطةمصنفاتهأما

بمالقرانففائلأيضا:وله.مخطوطايزالوماالمصنف

غريببموالمنسوخالناسخبمالإنسانخلق،القراءات

الأضداد،بموالمؤنثالمذكرالشعر،معاني،القرآن

وغيرها.بمالأمالي

.ماتأنإلىبهاوجاورحاجا،مكةعبيدأبوقدم

النحوية.المدارسأيضا:انظر

م(.196-؟هـ،72-؟)السلماليعبيدة

أحد،الفقيه،الكوفى،المرادي،السلمانىعمروبنعبيدة

بسنتين،ظ!!د،النبيوفاةقبلمكةفتحعامأسلم.الأعلام

،مخضرمتابعيهوضلإوي!،النبييلقولماليمنبأرضوكان

كباربعضعنالعلموتلقىوالإلحملام،الجاهليةأدرك

ثبتاوكانعنهما،اي!رضيمسعود،وابنكعليالصحابة

عبيدةكان:الشعبىقالحتى،الفقهفيبارعاالحديثفى

شريح.علىيفضئلكانبلالقضاءفيشريحايوازي

وانتهىعبيدةإلىكتبالامرعليهأشكلإذأشريحوكان

قوله.إلى

هـ،802-)112المثنىبنمعمرأبوعبيدة،

النحوي.البصريالتيميالمثنىبنمعمرم(.073-823

فيعبيدةأبوولد.قريشتيم،تيمبنيمولى،اللغوي

وهوعمرو،وأبىيونسعنوأخذإباضياوكان،البصرة

منأعلموكان.الحديثغريبفيصنفمنأول

نوأسأبووكان،والأيامبالأنسابزيدوأبيالأصمعي

الأصمعي،عنسئل،الأصمعىويذم،ويصفهمنهيتعلم

طويأديم:فقالعبيدةأبيوعن،قفصفىبلبل:فقال

باياموأعلمهمللعلمالناسأجمعمنكان.علمعلى

أبوعبيدةكان:قيل،روايةالناسوأكثروأخبارها،العرب

أبوعبيد،عنهأخذ.والنعسبوالأخباروالغريببالشعرعالما

ماثميننحووله.شبةبنوعمروالأثرم،والمازنيوأبوحاتم

؟القرآنإعراب،القرآنمجاز:منهاالمصنفاتمن

نقائض،العامةفيهتلحنما،الحديثغريبفىبمالأمثال

وغيرها.،الخيل؟العربأيام؟والفرزدقجرير

أم(.126-4101هـ،52.-)433عتابابن

محسنبنعتاببنمحمدبنعبدالرحمنأبومحمد

والتفسيربالقراءاتشارك،مالكيفقيه،القرطبيالأندلسي

السبع،بالقراءاتعالماكان:فرحونابنفيهقال،واللغة

فيماصدراوكان،ومعانيهوغريبهالقرآنتفسيرمنوكثير

الزهد.فيالصدرشفاءكتبهمن.فيهيستفتى

منصور.المعتمر،ابنأنظر:.الكو!يعئابأيو



العتاهيةأبو112

.(م528-747هـ،012-031)هيةلعتابواأ

من.العتاهيةأبيلقبعليهغلب،القاسمبنإسماعيل

التمرعينبقريةولد.العباسىالعصرفيالشعراءأعلام

كثيركادلبغداد.وتوفى،بالحوفةونشأالأنبار،قرب

وأكثر،الت!طفقليل،الافتنانكثير،الألفاظسهل،المعاني

تقولصيف:العتاهيةلأبيقيل.والأمثالالزهدفيشعره

وأتركأريد،مافأقول،ليمثلإلاقطأردتهماقالالشعر؟

أغعلت.شعراكلهكلاميأحعلأنشئتولوأريد،مالا

لاوهمبالشعريتكلمونالناسأكثر:أبوالعتاهيةوقال

شعراء.لكانواتأليفهأحسنواولو،يعلمون

.العروضمنأكبرأنا:فقال؟العروضتعرفهل:مشل

فوالله:الأعرابيابنقال.العروضفيتدخللاأوزانوله

أحعسبومامخه،بيتعلىأقدرولاأطبعقطشاعرامارأيت

العتاهية،أبيمذهبالزهدوقيلالسحر.منضرباإلامذهبه

الزهد.فيكشعرهليسالمديحفيوشعره

الغزلفيشعراوقال،شبابهفيالعتاهيةأبوأحب

تنسكولما،عتبةاسمهاواحدةأحبثم،أكثرهذهب

الغزلفىشعرايقولأناششيدأمره،الصوفولبس

منيخرجألاوحلصوسجنهالرشيدفضربهفامتئ!

يوماالأدباءتذاكر.الغزلفىشعرايقولحتىسجنه

ذكرجرىأنإلىالجاحظبحضرةالعتاهيةأبيشعر

"إن:الجاحظفقالالأمثالذاتالمزدوجةأرجوزته

معرفتهعلىتقدرلاالذيالطربكمعنىمعنىلشعره

بعدإلاالألسنةترجمتهعنوتعجز،القلوبإلا

ألىسدائعمنالأرحوزةوهذهالنظر.ادامةالتطول!
..ءوءط

ومنها.مثلآلافاربعةفيهالهإن:ويقال،الحتاهية

قوله:

القوتتبتغيهمماحسبك

يموتلمنالقوتأكثرما

الكفافاجاوزفيماالفقر

وخافارجااللهاتقىمن

فذرأوفلمنيالمقاديرهي

القدرأخطافماأخطاتكنتإن

عقلهبمثلالمرءانتفعما

فعلهحسنالمرءذخروخير

الصلاحضدهالفسادإن

المزاحجرهجدورب
والجدةوالفراغالشبابإن

مفسدهأيللمرءمفسدة

وهجاوتغزلفمدحايلأغراض،مختلفشعرهفىعالج

الزهدعلىشعرهووقفتنسكثمالخمر،ووصف

كقوله:،الأخلاقلمحاسنوالدعوةوالحكمة

تركنامتاإذاأنافلو

حيكلغايةالموتلكان

بعثنامتناإذاولكنا

شيكلعنبعدهونسأل

قوله:أو

الهوىجهادالجهادأشد

التقىإلاالمرءأكرموما

معروفةالففلذيوأخلاق

الأذىوكفالجميلبذل

مدحفىقصيدته،المنسابالسهلالسلسشعرهومن

الخلافة:تولىحينالمهدي

منقادةالخلافةأتته

أذيالهاتجررإليه

لهإلاتصلحتكفلم

لهاإلايصلحيكولم

قوله:أصسيارةأأبياتهزمن

للخرابوابخواللموتلدوا

تبابإلىيصيرفكلكم

وقوأسه:

غفلاتهمفىالناس

تطحنالمنيةورحى

وقوله:

المريضالطبيبداوىوقبلك

الطبيبوماتالمريضفعالمق

مرتين.ديوانهوطبعشعرهجمعوقد

الشعر.:أيضاانظر

العثة.انظر:سكروييا.عت

المتباينة،الحشراتمنكبيرةمجموعةمنواحدةالعته

الفراشاتكلوتملك.بالفراشاتالوثيقةالصلةذات

أحدهما،الأجنحةمنزوجينتقريباالعثاتكلوكذلك

الخلف.فىويوجدصغيروالاخرالأمامفيويوجدكبير

رتبة:الحشريةالمجموعةمعاوالفراشاتالعثاتوتكون

الذروريةالحراشفإلىالاسمويشير.الأجنحةحرشفية

والعثات.الفرأشاتمنكلأجنحةتغطيالتيالدقيقة

،المحيطاتعداالعالمأنحاءكلفيالعثاتتعيش

كماالاستواء،خطقربالحارةالأدغالتسكنحيث

العثاتوتتفاوت.الثلجيةالقطبقممفيحتىوجدت

هرقلعتاتحجماوأكبرها،الحجمحيثمنكثيرا

الأمريكيةالعملاقةالبوميةوالعثة،العملاقةالأسترالية

نحويبلغجناحينمدىالمجموعتينلدىحيث،الجنوبية
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منتحميهامتنوعة!.فاعاتللعثات

بهالعضهافأحنحة01أعداءها

قدىالترالعينيةالبقعتسمىعلامات

الطهمانةادحلةوعثةأصتداءها.تخيف

ولدى.دائماأعداؤهايتحاف،ها

دفاعاتكدلكيساربالعتات

الحادةالأثواكمثلهـحكمةعديدة

بها.الإضرارستحم!الاالتي

الأشواكذواليسروع

أحو3يبلغجناحينمدىفلديهاال!،تأصغرأما.سم03

ناخراتتدعىالعثاتمنمجموعةإلىتنتميو"لي.ملم

الأوراوا.

النمومتكاملةعثةإلىتطورهاأثناءالعثةشكليت!ر

الكاملةالعثةفيإلاالأجنحةتنموو!*تماما.ساتكالفراش

البيضمنالكثيرالمكتملةالعثةأنثيوتبيض.فقطالنمو

تتغذى،بالديدأنشبيهةيساريعمعطياجفقسوالذي

اكتمالوعند.بسرعةوتنموتقريبا،متواصلةبصورة

حول،بالصدفةشسبيهاصلبا،غطاءاليسروعليكونالنمو،

دورةمنالأخيرةالتحوراتداخلهفيويتم4،جسص

ذلكمنالنموكاملةالعثةبعدهاتخرجالىمثة،حياة

الفراشاتعنالعثاتوتضتحلف.الصلبالغطاء

العثاتمنالعديدتطيرفمثلا.أساسميةعديدةاختلافارت

خلالالفراشاتتطيربينما،الليلفيأوالزروبعند

العثاتغالبيةفيالخلفيةالا!نحةوترتبطالنهار.

طريقعنأوواحدةشوكةطريقعمقالأماميةبالأجن!ول
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الأجنحة،شبكأشواكتسمىالتيالأشواكمنالعديد

.الفراشاتفىالأجنحةشمبكأشواكتوجدلابينما

لديهاالفراشاتمنالعظمىالغالبيةفإنذلكإلىوإضافة

وشبيهة،الأطرافمتضخمةاستشعارقرون

العثاتغالبيةفيالأمششعارقرونبينما،بالصولجانات

صولجانية.ليعست

تتغذىيساريعهالأنوذلكبمآفاتالعثاتبعضتعتبر

هناكولكنوتدمرها.الملابسأوألمحاصيلأوبالأشجار

الطبيعي،البيئةولتوأزن،للإنسانالمفيدةالعثاتمنالعديد

الحريرلإنتاجالعثاتبعضيساريعالناسيستخدمحيث

بتلقيحاليافعةالعثاتمنالعديدتقوموكذلك،الطبيعي

.الأزهار

العتاتأجسام

الحشراتأجسامبقيةمثل،العثةجسمينقسم

الصدر2-الراس-ارئيسيةأقسامثلاثةإلى،الأخرى

3-البطن.



العثةأأ!ا

العثة.تشريح
الصدر2الرأس-أرئيسيةأجزاءتلاتةامختةالحسم

الأعفعاءسعضعلىالحسمويششمل،والأقدابمالأحمحه

عادية.عتةلأنثىوالحارجة

الامششعار،وقرود،العيونالعثةرأسيحمل.الرأس

الفم.وأجزاء،الحشرةفيالأساسيةالحص!أعضاءوهي

،الكبيرةالمركبةالعيونمنزوجاالعثاتتملك.العيون

.الراسجانبيمنجانبكلعلىعينتوجدحيث

العديساتمنالعديدمنالعيونتلكمنعينكلوتتكون

من-فقط-جزءمنمتكاملةصورةتلتقطالتيالمنفصلة

لمساعدةخاصةبطريقةمهيئةالمركبةوالعيون.العثةمحيط

.قادمعدومثلالمتحر!!ةالأجسامتحديدفىالحشرة

المركبتينأحثةاعينيبينمنينموالاستشعار.قرون

أساساالعثاتتستعملهماالا!ششعار،قرونمنزوج

الكيميائيةالموادالتقاطفىالحساسيةشمديدالأنهمابمللشم

كيميائيةموادالعثاتإناثوتفرزالهواء.فيالموجودة

،للتزاوجالذكورلجذبوذلكبمالفيروموناتتسمىطيارة

قرنيطريقعنأنثاهشمالعثةذكريستل!ثمومن

كم.8تصلمسافةمناستشعاره

أساساالمكتملةأواليافعةالعثاتتتغذى.الفمأجزاء

وتمتص.الفاكهةوعصيرالأزهاررحيقمثلبالسوائل

ويطوى،الخرطوميسمىأجوفطويلبلسانغذاءها

استخدامه.عدمعندالراسأسفل

العثة،جسممنالأوسطالجضءالصدرليهصنالصدر.

والأجنحة.اللأرجلبهوتلتصق

الأرجل،منأزواجثلاثةالمكتملةالعثةلدى.الأرجل

كما،بمفاصلمتصلةقطعخمسمنمنهاكليتكون

رجل.كلطرففيالذوقحاسةأعضاءتوجد

الصدرويسد،الرئيسيةالحسيةالأعضاءالراسويحملالمط!.3-

الداحليةالسماتأدلاهالرسوماتوتطهر.المحتلفةوالخارجيةالداحلية

حلىداسطر

ىر.ااالحهار-

كهصمىالحهار-

اكعصمىالحهار-

لصدراسأشا

التماسلىالحهار-

التمسىالحهار-

!

منالعثةأجنحةمنجناحكليتكون.الأجنحة

المفرغة،الصلبةالأنابيبمنشبكةتدعمكماغشائين،

أغشيةدقيقةحراشفوتغطي.جناحكلالعروقتدعى

وإناثوأنماطها.الأجنحةتلكألوانمكونةالأجنحة

تستطيعلاثمومنأجنحةلهاليستالأنواعبعض

.أ!يرانا

التناسليةالأعضاءعلىالبطنمنطقةتحتوي.البطن

توجدكما.الهضمىالجهازمناشئيسيةالأعضاءأوعلى

الثغورتسمىالبطنمنطقةجانبيعلىدقيقةثقوب

ويدخل.التنفسىالحشرةجهازإلىتقودالتنف!ة

الثغورتلكطريقعنالحشرةجسمإلىالأكسجين

التنفسية.

العتاتحياةدورة

هي:-حياتهادورةخلال-مراحلبأربععثةكلتمر

الكاملة،العثة-4الخادرة3-اليرقة2-البيضة-أ

.التحولمختلفةمراحلأرلغخلالالنموعمليةوتسمى

فيأوواحدةمرةإمابيضهاالعثاتإناثتفيع.البيف!ة

وأالصيففصلفيذلكيكونماوعادة،مراتعدة

قليلةكميةبينمايتراوحالواحدةالأنثىتضعوقد.الخريف

بيضوأغلب.بيضة.00018عنيزيدوماالبيضمن

ملممنأقلإلىحجمهويصل،بيضيأومستديرالعثات

النباتاتأنواععلىبيضهاال!نثىتضعماوغالباواحد،

أنواعغالبيةبيضويفقسلها.غذاءصغارهاتفضلهاالتي
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اليرقةالبيضتضعوهيالأنثى

النمومكتملةوعثةالخادرةصدفة

ح!،تها:دورةخلالمراحلبأربعالعثةتمر.العثةةصبدورة

العثةأنثىتضع.الكاملةالعثة-4الخادرة3-اليرقة42البيض-أ

اليساريع.تسمىيرقاتعنيفقسالذيالدقيقالبيضم!الكتير

اكتمالمرحلةيصلوعندماوالسمو،الأكلفيحياتهال!سروعويقضي

نموهاممراحلالعثةوتمر.خادرةإلىولىشحولصدفةحولهيكوننموه

وتمثلالممو.مكتملةعثةمنهاتحرجثمالصدؤ،تلكداخلالأخيرة

سكروبيا.لعثةالسمومراحلأعلأاهالصور

أنواعبيضيفقسلابينماواحد،ألممبوع-خلالالعثات

الربييم.فصلصكأأخرى

ضأرجةتزحفوهي،اليسروعايىهـقةتسمى.اليرأ!ة

ذلكفيبما،حلقة41من-جسمهاويتكون.البيكل!ةمن

بالقربتقعالأرجلمنأزواجثلاثةاليساريعولدى.الراس

أزواجخمسةاليساريعغالبيةلدىكما،الجسممقدكلةمن

البطنية،الارجلتسمى،بالأرجلالشبيهةتالنتو-،1من

ذاتالعثاتيساريعمنوكثير3.الجصمؤخرةفيتوجد

مخيفة.وشعيراتأشواكبعضهالدي،بينما،جمدةعدألوان

يساريعوتتغذى.ماضغةف!االيساربأبخزاء3،ولد

وقد،الأخرىوأجزأئهالنباتاتباوراؤ،أساساالعثات

والشععر.الأخرىالحشراتيرقاتو،ليالأخشابتتغذى

والموادبالملابسالعثاتيساريعكلنكثيريتز!ىكما

قصيرتركيبوينبت.الغنمصوفمنالمصنوعةالأخرى

تيارااليسروعكلبرهيد!الغازلة،يسمنىاليسروعفمأسفل

بسرعةيتصلبالذي،السائلاطصيرمنتقر!امستمرا

الزحف.منتمكنهدعامةاليسروعيعطيرقيقاخيطامكونا

مدةفىالاكتمالمرحلةإلىتصلحتىاليساريعوتنمو

وعلىالنوععلىأعتماداأشهروعدةشهربينتتراوح

عديدةمراتجلدهامنأليساريعوتنسلخ.أخرىعوامل

،الأخرىالحشراتمثلذلكفىمثلهانموها،خلال

.بالانسلاخالعمليةهذهوتسمى

ويشكلهاليسروعالنهائيالانسلاخيحول.الخادرة

بدنيةتغييراتخلالهتتمساكنطوروهىخادرةإلى

حريريةشرنقةبغزلفيهانفسهاليسروعيحيطقد،كبيرة

تكونكما.صلبجسمأيعلىأوشجرةفرععلىتثبت

ولاالكيتين.مادةمنواقيةصدفةالشرنقةداخلالحشرة

ولكنهانفسها،حولحريريةشمرنقةاليساريعبعضتنسج

غيرالأجزاءتحتتختبئأوالأرضفينفقالنفسهاتحفرقد

الكيتينية.الصدفةتكونأنقبلالأشجارقلفمنالملتصقة

يتحولبل،الخادرةمرحلةخلالالحشرةتتحركولا

عثةإلىالكيتينيةالصدفةداخلالشكلالدودياليسروع

يستغرقوقد،الحشرةتخدرالتحولهذاويسمى.يافعة

حسبعلىأشهروعدةمعدوداتأيامبينتتراوحفترة

.النوع

مشجإطارتملأ،موريلومبايكسنوعالحريرلعثةبالألوانغيةشرانق

فى.الشرانق،زالةالحريرعلىيتحصل(.أعلاه)الصورةالحرير

الإطار.عرتزحف!العثةيساريع-أيضا-الصورة

مشوياتحطملأنها،الخطرةالغاباتآفاتمنالغجرعثةيسروع

بتعريةوذلكالشمالىالكرةنصف!فيالغاباتمنشاسعةمساحات

أوراقها.مناللأشحار
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مرلوعألروما!لةسأكترالعال!دييوحدللعثاتالرئيسيةالفصائل

.دوعل!!اليسروعمرحلة

توضيحتموقدي،العثاتلصائلأكرمنستاالرصومهدهوتين.لعتات

العملاقةالحريردودةغة

الغجريةالفة

الحصلةعثة

الخلفياالجناحعثة

الجناحسفيةعثة

(الهولأبى)غةالصقرعثة

النمريةالعثة

الجداربكسرالمكتملةالعثةتخرج.الكاملةالعثة

العثةكانتوإذاالتخدر.فترةنهايةعندللخادرةالكيتيني

الأجنحةداخلالعروقعبرالدمبضيختبدأ،أجنحةذات

وتعيش.الرفيقأوالطعامعنباحثةتطرثمومنلتمددها

أسابيع،لعدةمعدوداتأياماالنموالمكتملةالعثاتغالبية

بعضتتغذىلاوقدأكثر.أوشهورأصشةبعضهايعيشوقد

إلأتعيشلافهىثمومنإطلاقا،النموالمكتملةالعثات

.محدودةأياما

الهجرة

عضلاتتقوىلكيالدافئللهواءالعثاتمعظمتحتاج

هوالعثاتفيهتوجدوقتأكثرفإنثمومنلديها،الطيران

الاكلةالدودةعثة

القياسةالدودةعثة

كعثات-فقط-قليلةأنواعوتعيع!.والخريفأصيفا

بتقويةالعثاتتلكوتقومالشتاء.فترةخلالمكتملة

تتمكنأنقبل،بسرعةأجنحتهابضربطيرانها،عضلات

.الطيرانمن

الأماكنإلىبالهجرةالباردالجوالعثاتبعضوتتجسب

البريطانيةالجزرمنالطانةالصقرعثةتهاجرفمثلاالأدفأ.

العثاتتهاجروقد.الخريففصلفيأوروباجنوبإلى

فمثلا.الأخرىالمواتيةغيرالظروفبعضلتفاديأيضا

السهولمراعيمنالأستراليةبوجنجعثاتتهاجر

الحرارةلتفادي،الجبالإلىالصيففصلخلالالمنخفضة

فيالعثاتتدخلالغذاءيندرحيثالجبالوفى.الشديدة



فيتوحدوالطهيرادالنشاطنهاريةالألواد،عديدةعثةأورانياعه

الفربيون.فصيلةلمباتاتيساريعهاوتتعذىمدعشقر،حزيرة

117العثة

.منحدرةتطيروكألهاالراحةعندحناحيهاالأبيفتمذالري!شعثة

متميز.اسميابيوطيرانها

فهيالذكرنقيضعلىالبخاريةال!لةأنثى

صحة.أونبد

الحاشيةعثةيسروع

نفسهعنللدفاععقبيه

تتعذىالأستراليةبوجنجعثاتإحدىعلىالتراجعيستطهيع

الربيع.!يهجرتهاعندالجريفيلالأزهار

ءلخفضوذلكالكمونأوالسكونتسمىالخمولمنفترة

برحلولنشاطهاإلىتعودثمفإجها،التىأطاقةامعدل

أخرىمرةالمنخفضةالمناطقإلىتعودحيث،الخريف

للتزاو!.

الأعداءضدالدفاع

أنواعبعضتضعفمثلاالأعداء.منالعديدلل!شات

تتغذىكيداخلهاأوالعثاتيساريععلىريضهاالزنابير

ثم،اليسروعجسمبسوائلفقسها،بعد)الزنابير(يرقاتها

العناكبمثلالأخرىالحيواناتبعضتتغذىدنما.تقتله

المكتملة.بالعثاتوالخفافيشوالطيور

التيالوسائلمنالعديدالعثاتلا-ىيوجد،ولذلك

مثلا،الليلىوبنشاطها.أعدائهااضدنفسهاعنبهاتدافع

.النشاطنهاريةالمفترساتمنالعد-يدالعثاتتتفاد!!

تتمازجألوانالعثاتمنالعديدلدىذلكإلىاشةوبالإضا

بعضتشبهفمثلارؤشها.معهايصعبممامليئاتها،تماما

لدىتوجد.كماالأشجار،بعضأوراقأوقلفالعثات

الحيواناتعيونتشبهأجنحتهافىعلاماتال!شثاتبعض

.المفترساتبعضبها!خيفالكبيرة

سامةأوسيئمذاقذاتالعثاتبعضويساريع

.ظاهرةمميزةعلاماتاليعساريعتلكولدى،للمفترسات

فإنه،اليساروتلكمنواحداالحيواناتأحدأكلفإذا

العلاماتتلكبهتوجداخرواحدأكليتحاشىماغالبا

نفسها.

العتاتأهمية

هيللإنسانالعثاتمنافعمنمعروفةمنفعةأكثرلعل

مننوعاالصينيوناممتخدمفقد.الطبيعيالحريرإنتاج

الحريرلإنتاجالقز()دودةموريبومبايكستدعىالعثات

الحرير،علىوللحصول.عام4و...منأكثرمنذ

طويلواحدخيطفيالحريريةالعثةشرنقةالعماليسحب

حريرية.أقمشةلغزل،أخرىشرانقمنخيوطمعيجمع

معينةأنواعتلقيحفيوبخاصةأيضامهمةوالعثات

الأزهارتلكعلىالعثةتحطعندماذلكويتمالأزهار،من

جسمعلىاللقاححبوبتلتصقوعندهابرحيقها.لتتغذى

بمنفسهالنوعمنأخرىزهرةإلىأمحثةاوتحملهاالعئة

تتفتحالتيالأزهاروتعتمدبرحيقها.تتغذىعندمالتلقحها

لتلقحها.النشاطليليةالعثاتعلىليلا
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منالأخرىوالأجزاءبالأوراقالعثاتيساريعتتغذى

للمحاصيلفادحةخمسائرتسببثمومن،النباتات

العثاتمنأخرىنواعيسارلبنوتتغذى.عامكلوالغابات

وهناك.الأخرىالحيوانيةوالمنشحاتالصوفيةبالأنسجة

قدالملابسبعثاتتعرفالعثاتيساريعمنمجموعة

أصوفية.االملابستفسد

العتاتأنواع

العثاتمنمعروفنوع000/001منأكثريوجد

الجسميةالصفاتحعسب،الفصائلمنالعديدإلىتنتمي

أشهرمن!شاالمقالةمنالجزءهذاويصف.المشتركة

العثات.فصائل

علىتحتوى.الجناحسفليةوالعثاتالبويماتعثات

.العثاتفصائلأكبروهى،نوج000.02منأكثر

الصعيرل!تحجمهاشراوحعثاتالفصيلةأفرادوأغلب

منكثيراوأس!ش،شاحبةألوانذواتوأعلبها.والمتوسط

علىاشاهيةالأأ!ادمنحلقاثلديهاالجناحسفليةالعثات

الخلفية.الأجنحة

خاصسمعيعضوالجناحوسفليةأصويماتالدى

لهذاويمكنالصدر.منطقةفىيوجدالأذنطبلةيسمى

تحدثهالذيالعالىالترددذاتالأصواتيلتقطأنالعضو

الخفافيش.

01لأ...منيقربماعلىتحتوي.النمريةالعثات

ولدى.الحجمومتوسطةالحجمصغيرةالعثاتمننوع

لدىكماأجنحتها،علىالألوانزاهيةأنماطمنهاالكثير

بطهبقةومغطاةبراقةألوانالفصيلةهذهيساريعمنالعديد

هذهمناليساربالشائعةومن.الطهويلالشعرمنكثيفة

ديعطيينموأ!ذياالتنعركثيفالدباليسروعالمجموعة

النباتاتفيهابما،لالنباتاتتتغذىالتيإيزابيلاالنمرعثة

ويساعدالمكتملةالعثةجسمفيالسمذلكويبقى.اسمامة

اللأخرى.الحيواناتمنحمايتهاعلى

12و...نحوعلىتحتويالقياسة.الدودةعثات

بينمانسبيا،كبيرةأجنحةوذاتالحجمصغيرةأغلبهانوع،

أجنحة.لديهاليعستالأنواعمنالعديدفيالإناث

أوالقياسةالديدانعادةالفصيلة!ذهيساربتسمى

فهي.العاديغيرزحفهالطريقةنسبة،البوص!ديدان

عنوذأسك،حلقةشكلعلىجسمهاوسطبرفعتزحف!

الجسمامؤخرةوسحب،الجسممقدمةتثبيتطريق

الجسموسطمنالمكونةالحلقةلترفعالأماماإلىباستمرار

تزحف!ثمومن،مقدمتهالجسممؤخرةيلاصقأنإلى

ويصيرجسمها،يستقيمحتىالأمامإلىالأماميةبأرجلها

،أخرىمرةالكرةتعاودثمعليها،المتعلقةللدعامةموازيا

بعضوتحدث.بوصةبوصةالمسافاتتقيسكأنهافتبدو

المرشمجار.كبيرادمارا،العثيرقةمثل،البوصةديدان

صيديستطجعالبوصةديدانأنواعمنالعديدوهناك

وأكله.الذباب

نوع،/0002نحوعلىتحتوي.الخصلاتعثات

لاثمومن،المكتملةالأطوارفيعاملةغيرفمأجزاءذات

وهى.قليلةأسابيعأوأياماوتعيش،تتغذىأنتستيم

الأنواعبعضوإناث.باهتةألوانوذاتالحجمامتوسطة

أجنحة.بعضهافىتوجدولاتطير،مانادرا

الكثيرولدىالشعر،كثيفة،الخصلاتعثاتويساريع

وتحدث،الخصلاتتسمىالظهرعلىالشعرمنكتلمنها

.الإنسانمسهاإذاشديدةحكةالأنواعبعضخصلات

خطرةافاتتعدالخصلاتعثاتيساريعمنوال!صتير

يسروعهوالمعروفةالأنواعوأكثر.المعتدلةالمناطة!لغابات

الغاباتأشجارمنواسعةمناطقيحطمالذيأكجر،اعثة

الشمالية.أمريكاقارةمنالشرقيةالمناطقفىبخاصة

وعددالهولأبيعثاتأيضاوتسمىالصقر.غات

براقة،ألوانذاتمنهاوالكثير.نوع000.1نحوألواعها

كالطيورفائقةبسرعةاجنحتهاتضرب،الطيرانسريعة

الزنابيرأو،الطنانالنحلبعضهايشبهبينما،الطنانة

القرنيشبهمتعرجتركيبالصقرعثاتيساريعلدى

الديدانتسمىماغالباولذا،البطنمنطقةمؤخرةفى

الطماطموديدانالقرنيةالتبغديدانوتحدث.القرنية

المحاصيل.فيشديدادماراالقرنية

الملكية.والعثاتالعملاقةالحريرديدانعثات

ولديها،برأقةألوانذاتوهى.نوع003/1نحوتشمل

ولدى.الخلفيةالأجنحةفيشفافةأواللونداكنةعينيةبقع

العملاقة،هرقلوعثةالقمريةالعثةمثل،الأنواعبعض

تتغذىولا.خلفيجناحكلأسفلفيبالذيلشبيهامتداد

إطلاقا،الملكيةالعثاتولاالعملاقةالحريرديدانعثات

فقط.قلي!ةلأيامتعيشفهرولذا

شعيراتالعثاتمنالعديديساريعأجسامتغطي

بعضفي-الشعيراتهذهأطرافوتحتوي.جامدة

منالعديدتحغذىكما.حارقةكيميائيةموادعلى-الأنواع

وقدوالشجيراتالأشجارعلىالفصيلةهذهيساريع

الأنواعمنالعديدشرانقوتنتججحسيما.دماراتسبب

تنتميولكن،التوسةحريريسمىخشناحريراالاسيوية

الطيعىالحريرلإنتاجتستخدموالتيشيوعاالأكترالأنواع

.أخرىفصيلةإلى،التجاري

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

علىتنطبقالتيالمعلوماتمنالكثيرعلىالفراشة!قالةتمتمتمل

الآتية:المقالاتأيصاانظر.العثات



911البنيالذيلعثة

الغمديةالعثةبوجنجعثةالحشرة

الجمجميةالفراشةالحوخعثةالراتيمحيةالبرا!!دودة

الحصلاتداتالفراشةالبنىالديلعثةالتفا-لحدودة

الورقلقابالصقرعثةالقارضةالدودة

الخيمةيرقةالطاووسيةالصمغعتةالؤاسةالدودة

اليسروعالغجرعثةالقرنفليةاللوزدودة

الصلةوثيقالحشراتمننوعدو!جدجصكث؟

الأصليينللسكانمحبباشهئاطراماكانتبالفراشمات

التيالعاليةبوجنجبسهولالمعروفةالمناطقاستوطنواالذين

العثةهذهيرقاتوتعرف.العاليةالأسترأليةالجبالعلىتقع

تهاجمفهي.خطيرةزراعيةافةوتعدالقارضةبالديدان

الأراضىفيالشتويةوالمراعىالشاميةوالذرةالطمارو!

الصيفوفيوكوينزلاند.ويلزساوثنيوفيصةالمنخفض

حيثالجبالفىالباردةالمناطقإلىالحديثةاععثاتتهاجر

ساكنةوتبقىالصخورشقوقفىكبيرةأعدادذئيتتجمع

الفترةهذهفيوتتغذى،أبريلأواثلحتىنوفسرمن

العثاتهذهسكونفترةوفي.ال!.هونمنالجسمبمخزون

ويطبخونها.يجمعونهاالاصليوز،ارركانكان

عثةأيضاوتسمىمرقشة،صغيرةبفيةعثةادحوخاصكتة

وهي،اليابانفينشأتبأنهاللاعتقاد،الشرقيةالفواكه

أشتاءافيالخوخعثةيرقةوتعيش.الخوحافاتأخط.من

العثةوتظهر.القمامةبينأو،القلفشقوقتحتغطا:افي

أوراقبينوتفئليضها.الخوخيزهرعندماالنموالمكتملة

إلىأربعةنحو،يرقاتإلىويتحول،البيضو-يفقسالشجر

بالأغصانتتغذىالأولىالأجيالسنويا.أ،جيالسبعة

الثمار.علىفتعيمقلإحقاتأتيالتيأما،الناعمة

جل،والسفم،والكمثرىالتفاحأيضاالخوخعثةتها-جم

المحلية،الزنابيرطفيلياتوتساعد.والبرقوقوالكرز،

السيطرةفي-الخارجمناستجلبماإلىإضافة-والذباب

المصئالفيرومونبمادةالخوخمزارعترشوقدء.العثعلى

الأضى.الفواكه،الخوختعطباالخوعثة

قدكما.الفيرومونانظر:التكاثر.منالخوخعثةلمنع

للسيطرةالأخرىالحشريةللمبيداتحاجةهناكتكون

العتة.منالكبيرةالأعدادعلى

.التفاحدودةأيضا:انظر

العالمفيالحشراتأنوأعإحدىالبئيالديلممكثة

وهيأمريكا.منالشماليالشرقىللجانبأدخلت،القديم

الذيلعثةجناحاتساعيبلغ.الفاكهةلأشجارخطيرةافة

شعروبهبنيوبطهانقيأبيضولونهاسم8.3نحوالبني

جيدا.والأنثىالذكرويطير.بني

الأشحارافروعفيالحريرمنقييةخجام!اتن!جالبنيالذيلعثةيساريع

!عالإنسادويقضيالشتاء.شهورفيهاتبقىحيثالخريففصلفي

الحيام.هذهعلىالقضاءطريقعنالافةهذه

شهرفيبيضة003نحوالبنيالذيلعثةأنثىتضع

ثلاثةاوأسبوينخلالالبيضةمنالحشرةوتظهريوليو.

منالأولىالمرحلةفيالعثةتسببنفسها.إطعامفيوتبدأ

نموهاعندالخريففصلفيالاصفرارمنكثيراحياتها

أطرافعلىالحريرمنمتينةصغيرةخيامبغزلجزئيا

هذهفيالشتاءفىالعثةهذهتمكث.الصغيرةالأغصان

تناولفيثانيةمرةوتبدأالخيامتترك،الربيعوفي.الخيام

.الطعام

إلىثابتةغيرشرنقةالكاملنموهاعندالحشرةتغزل

الشرنقةمنالحشرةتخرج.كاملةحشرةإلىانتقالهاحين

الحشرةولونيوليو.شهرفيكاملةعثةإلىتطورهابعد

وقدغزير.وشعرها،والأبيضالبرتقاليباللونمختلط،بني

مضايقة،الأنثىشعروكذلكالحشراتهذهشعريسبب

هبوبيؤديوربماجلديا.طفحايسببوربماالإنسانلجلد

الحشراتهذهشمعرمنكبيرةكمياتإثارةإلىالريح

.خطيرةمشاكلذلكويسبب
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امشخدمهمابسببوذلكالبنيالذيلعثةعددتضاءل

فىالقارسوالبرد،الطفيلياتوهجوم،وسائلمنالإنسان

طريقعنالحشراتمنالتخلصويمكنالشتاء.فصل

أخرىوسائلوتستعملالشتاء،فيالخياموإحراقتحريك

عثةيمالمستعملةالوسائلنفسوهيالعثةهذهفيللتحكم

الغجر.عثةانظر:الغجر.

بمالخصلاتذاتالفراشة،اليسروعأيضا:انظر

العثة.

تجمكلتنتشرفصيدةإدىتنتمىحشرةالصقرعدلآ

وتسمى،زاهيةا!انأذاتعثةوهىالعال!ا.أرجاءواسئفي

طويلةأجسامالعثمنالنوعولهذا.الهولأبيعثةأيضا

خلفيةوأجنحة،رقيقةأماميةوأجنحة،انسيابيةقوية

تطوفوتراها،ومهارةبسرعةالعثةهذهوتطير.صغيرة

ذاكعملهافىوتشبهالرحيقتمتصوهىالأزهارفوق

أحياناتسمىالعثةهذهفإنالسببولهذا.الطنانةالطيور

خرطومطريقعنالرحيقالعثةهذهوتمتص.الطنانةالعثة

خرطومطولويصل.الفممنتمتدملفوفةأنبوبةشكلفي

سم.25إلىالعثةهذهأنواعبعض

لالأحمحةوترىللعياد.واضحةوتسدوا!مترخاءحالةفىالصقرعثة

وتبعده!ا.الأعداءاتحيصعيونأشماهالداخلية

طرففىيوجدالأحيانأغلبفيحادقرنولليرقات

أوانوعند.القرنيةالديداناليرقاتهذهوتسمىالمؤخرة

الخادرةطوروتقضيجسمها.مقدمةترفعالصقرعثةراحة

الشرنقة.تغزلولاالتربةفي

العثة.بمالجمجميةالفراشةأيضا:انظر

شرتينيتوجدحشرةالطاووسيلأالصمغعتة

يصل.تسمانياإلىكوينزلاندشماليمنبدءاألحمتراليا،

شمكلوتشبهسم12نحوإلىجناحيهابسطةطول

أما.الليلفيمصابئالشوارعحولتطرعندماالخفافيش

الأجنحة.علىبمدائريةوجودمعباهتفأصفرلونها

فوقالشكلكرويكبيرابيضاالوزنالثقيلةإناثهاوتضع

الدوديفقصوعندما.الأوكالبتوسوشجرالفلفلشجر

ثمانيةالدودةطوليبلغحتىالشجربأوراقلمجغذى

م،الحمرةإلىضاربافاتحاأخضرلونهاويكونستنيمترات

فيجسمها.منمناطقعدةفوقالزرقاءالبقعبعضوجود

منفهيشرانقهاأماصفراء.شعرذؤابةالبقعهذهمنكل

قاعدةقربكلاليبالصفالطاووسيةلعثة.القويالحرير

وقتيحينعندماشرنقتهاقصعلىتساعدهاالأجنحة

خروجها.

الصقر.عثةانظر:.الطئانالطائرعئة

أرا!يفييعيقأورويكأالطاووسيةالعثة

تبلإذالأنثىمنأصغرالذكروحجم.الطبيعيةالمروج

جناحيهابسطةفتبلغالأنثىأماسم،8.6جناحيهبسطة

بقعالطاووسيةالعثةذكرجناحيعلىيوجد.سم8.7

ويشمالنهار،خلاليطروهو.مشاهدةاللونكستنائية

المكسوينالالممتشعاربقرنيالأنثىتطهلقهااختيالرائحة

الليلفىوتطيررماديفلونها،الإناثاما.بالهدب

فقط.

أخضرلونذاتالحجمكبيرةالطهاووسيةأ!ثةاوتكولى

أسود.أوأصفرزهريلونذاتشعريةنتوءاتولهاوأسود

البرقوقوأوراقالخلنجبأوراقالطاووسيةالعثةوتتغذى

العليق.وأوراقالشائك

شكلذاتحريريةقويةشرنقةالخادرةوتحتضن

صفاتالأوروبيةالطاووسيةوللعثة.بنيولونقاروري

الطاووسية.الصمغلعثةمشابهة

مدمرةوهي.العشبعثةفصيلةمننوعالغجر.عكئلأ

الشمالية.أمريكافيخصوصا،والفواكهالغاباتلأشجار

الأوراقالعريضةالأشجارالغجريساريع"عثةوتأكل

الانتشارعملياتخلالوفى.الأوراقالإبريةوالأشجار

أوراقهامنالشجرةتجريدمناليساريعتتمكنقد،الكبيرة

إلىتؤديأنيمكنواحدةتجريدعمليةأنوالواقع.بالكامل

العريضةالشجرةتموتوقد،الأوراقالإبريةالشجرةموت

متعاقبةسنواتخلالأوراقهامنتجريدهابعدالأوراق

لأشجارخاصقبشكلمدمرةالغجرعثةويساريع.عديدة

.البلوط

فرنسا،منالغجركثاتنقلت،أم986عاموفى

فىماساشوسيتسغاباتإلى،مقصودةغيروبطريقة

انتشرت،التاريخذلكومنذ.الأمريكيةالمتحدةالولايات

كنداجنوبحتىشمالآامتدبعيدمدىإلىالعثات

وبنسلفانيا.نيويوركعبروغربأفرجينياحتىوجنوبا
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طورخلالوفي.للعاباتوباءتكونأنالممكزامنال!لجرعثة

المكتملةالعجروعثةالأشجار.أوراقالحشراتتأكل،أعلاه،اليسروع

قليلسوقتلعدالمموالمكتملةالعثاتوتمو)ت.لاتطعم،أدناهالنمو،

التزاو!.

ممبمى!

ل!

طاكج

ك!!!ي*

البنيبينيتراوحولونها.الربيعفياليساريعتف!س

خمسةعمراالأكبرولليساريع.شعيريةخصلمعوالألمسود

الرقطاتمنأزواجوستةالز-رقاءالرقطاتمر،أزواج

البالغالكاملطولهااليساريعوتبلغظهورها.الحمرا?كللى

وبعد.الصيففصل!تمفبحاولسسم.46إلى8.3

71-01وبعد.الخادرةطورالحشراتتد(خ!!،ذلك

وهيصلبةبنيةخادريةقشرةداخلمز،العثاثتضرجيوما،

اسممرةإلىلونهاالضاربالذكريةوالعثاتالنمو.مكتملة

فهيالقشدي،الأبيضاللونذاتالإنالثأما.يةقمطيارة

والعثات.الطرانلاتستطجعلكنهاالحجمفي!يراأكبر

عناقيدالإناثتضع،التلاقحوبعد.لاتطعمالنموالمكتملة

001منأقلبينأعدادهاتتراوحاللون!الرمانيةبيض

بيضة.001و.

لعثةالطيعبنالأعداءبينمنالغجر.عثةافحةمكا

المسببةوالجراثيم،والطفيليةالم!صسةا-لمشراتالغجر

ومن.الحشراتآكلةوالثديياتالطوروكذلكللأمراضرا،

واسياأوروبامنالعلماءجلب،العثارقم!افحةأجل

وأربعةالطفيليةالزنابيرمنأصنافوستةمفترسةخنفساء

الحشراتهذهساعدتوقد.الطفيليةالذباباتمنأصناف

تمئكامالمولكنها،العثةأعدادعلىاسميطرةفى

انتشارها.

عناقيدطلاءطريقعنالغجرعثاتتدميرويمكن

مقفلة.علبفىووضعهاتجميعهاأو،بالكربيزوتالبيض

الأشجارجذوعلفطريقعناليساريعتحميعويمكن

المتشابكة.القدمتسمىدزجةبمادةأوخشنبقماشيى

قتلإلىالربيعفيالحشراتبمبيدأتالأشجاررشويؤدي

عنتنتجقدمرضيةغيربيئيةاثاراولكن،الغجريةالعثات

ذلك.

.الخصلاتذاتالفراشة:أيضاانظر

تقومأستراليةحشراتعدىيطدقاسمالغمديةالعثلأ

ويصبح.عادةبهاتتغذىنباتيةموادمنأغمدةبصنع

العثةذكوروتتمكن.حريريةخيوطبفضلمتماسكاالغمد

الاخرالجنسإلىتنجذبماعادةوهيالطيرانمن

ولا.الإناثلدىخاصةغددتفرزهارائحةبمساعدة

ولاالطيرأنالحشراتهذهأنواعمنالعديدتستطئإناث

وسيلةإلىبحاجةفإنها،السببولهذاقط،أغمدتهاتغادر

وبعدالغمد،فىبيضهاالإناثوتضعالذكور.لجذبفعالة

منالأسفلالطرفعبرتنفذالصغيرةاليساريعفإن،فقسه

منأكثروهناك.حريريةخيوطعلىالرياحلتحملهاالغمد

أستراليا.فىالعثةهذهمننوع001

العثة.بمالفراشة؟الحشرة:أيضاانظر

)أنواعالعثة(،)صورةالحشرةنظر:ا.لئمريلأاالعثلأ

.(العتات

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:عتر.

.عثمان،حصينأبوانظر:.حصينأبوعثمان

-2581هـ،728-)656الأولعثمان

التركي،لممليمانبنأرطغرلبنالأولعثمانام(.327

الدولة.هذهتنسبوإليه،العثمانيةالتركيةالدولةمؤسس!

والإمارةالزعامةتولى.الرومبلادبمحاذاةإسكودفىولد

سيرةوسار.ام281هـ،068سنةأرطغرلوالدهوفاةبعد

قلعةام288هـ،687سنةففتح.والفتحالتوسعفيأبيه

السلطانوكافأهحصار.قرجةتسمىللبيزنطيينعظيمة

جميعإليهأضافبأنالثانىالدينعلاءالسلجوقى

سنةالسلطانهذاقتلوعندمافتحها،التيالأراضي

الحكمفىيخلفهولدلهيكنلمولماام،703هـ،707

فيهمبمن،بإماراتهمالحدودأمراءواستقل،ملكهضاع
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بسطفيوأخذ،سلطانبلقبوتلقب،الأولعثمان

ودحر.صغيرةتركيةإماراتمنماجاورهعلىسلطانه

وتوسع،الناشئةدولتهوأدحاولواالذينالبيزنطيينالتتار

حصارعكقلعةفتحفتوحاتهأبرزوكانحسابهما.على

ذاته،العامفيكالوليمنىوجزيرةأم،803هـ،807سنة

هـ،727عامبروسةوحصنبلدةوانتزعتريكوكا.وقلعة

.الصغرىآسيافيبيزنطيحصنأه!وكانأم،326

بها.ومات.لهعاصمةبروسةواتخذ

الدولة.،العثمانية:أيضاانظر

النابدسي،انظر:.النابلسيإبراهيمبنعثمان

إبراهيم.بنعثمان

انظر:.الشهرزوريالرحمنعبدبنعثمان

الرحمن.عبدبنعثمان،الشهرزوري

-77ءهـ،ء3.هـ-ق)47عفانبنعثمان

عبدلنأميةبنأحاصاأبيبنعفانل!عثمانم(.656

بنتأروىرأفه،الأموياأ!رشيامنافعبدبنشمس

،منافعبدبنشمسعبدلنحبيببنربيعةبنكريز

هاشمبنالمطلبعبدبنتالبيضاءوهي،حكيمأموأمها

بعدالراشدينالخلفاءوثالثجليلصحابي.منافعبدابن

عمرو،أبايكنىالجاهليةفيعثمانوعمر.كانبكرأبي

كل!!،الدهرسولبنترقيةمنلهولد-الإسلامكانفلما

به.وكنياللهعبدسماهغلام

بذيتسميتهفياشواياتوأشهرالنورينبذيولقب

ولمعيئرر،النبيبنتيكلثومأمثمرقيةمنتزوجأنهالنورين

.غيرهنبيبنتيتزوجأحديعلما

الرسولبنسبنسبهويلتقي.الطائففىعثمانولد

.منافعبدفيعثةلر

أمويةأسرةفيعفانلنعثماننشأ.واسلامهنشأته

والشرفالعزأجدمقاإليهمآلت،أبيهجدأميةإلىتنتمي

العاصأبيبنعفانوكان.العربعلىوالسلطانوالزعامة

الواسعة،التجاراتأصحابأحد،عثمانوالد،أميةابن

عثمانلابنهوترك.الشامإلىرحلاتهإحدىفيماتوقد

إلىفأحسنثروتهوزادت.الشجارةفيالحشثمرهوفيرا،مالآ

جاهليتهممنذجدافأحبوه.أموالهمنعليهموأغدق،قومه

ولدهاتلاعبقريشم!المرأةكالتحتى،المثلبهوضربوا

:تقولوهي

عثمانقريقحبوالرحمنأحبك

وكان،مباشرةالبعثةبعدعنه،اللهرضي،عثمانأسلما

ل!صأبوالإسلامإلىودعاه،بقليلالثلاثينجاوزقد

الأوائل،المسلمينمنوهوعنهما.اللهرضي،الصديق

.الإسلامإلىالسابقينالأوائلالثمانيةأحدإنهويقال

فيأربعةلرابع"إنى:فيقولنفسهعنهوويحدث

:قالأبيهعنالتيمىحارثبنإبراهيموحدث".الإسلام

العاصأبيبنالحكمعمهأخذهعفانبنعثمانأسلملما

دينإلىآبائكملةعنأترغب:وقالرباطافأوتقهأميةابن

هذامنعليهأنتماتدعحتىأبداأحلكلاوالله؟محدث

رأىفلما.أفارقهولاأبدأأدعهلاوالله:عثمانأ!فقا.الدين

تركه.دينهفىصلابتهالحروضا

أرضإلىمكةمنهاجرممنعثمانكان.هجرته

جميعافيهماومعه،الثانيةوالهجرةالأولىالهجرةالحبشة

عثةور:اللهر!لوقالظ!!،اللهرسولبنترقيةامرأته

بعداللهإلىهاجرمنأولعثمانإن؟الله)عحبهما

(.السلامعليهلوط

أرضنزلنا"لما:قالت-!س!النبيزوج-سلمةأموعن

ديننا،علىأمننا،النجاشيجار،حيربهاجاورنا،الحبشة

عاد".نكرههشيئانسمعولانؤذىلا،تعاشاللهوعمدنا

منقلةمع،مكةإلىالحبشةمنرقية:زوجتهعتمان

بعضمعبالحبشةطالبأبيبنجعفروبقى،المسلمين

بالحربالإذنفينزلتآيةأولمعذلكوكان.المهاجرين

،الحربفيضولمم!لنبيهاللهأذنفلما-المشركينحربأي-

وكان،المدينةإلىبالهجرة،عنهمالدهرضيالصحابةأمر

بعد،المدينةإلىهاجرواالذينمن،رقيةوزوجتهعثمان

ثابت،بنأوسبيتفىعثمانونزل.الحبشةهجرتى

.الرسولشاعرثابتبنحسانشقيق

أكثرعنه،اللهرضي،عثمانشهدالمشاهد.شهوده

تخلفالتيبعضها،عداماص!؟يهاللهمرسولالمشاهد

لمابدرغزوةففيظ!س!.الرسولمنوتكليفبأمرعنها،

ابنتهعلىاللهرسولخلفهبدرإلىعثةسر،اللهرسولخر!

المرضمنتعانيكانتالتي(عثمانزوجة)وهيرقية

لهفأسهم.ذلكمرضهافيفماتتلتمريضها،"الحمى"

يعدولذلك،منهموعده،الموقعةشهدواالذينمعالنبي

.بالاتفاقبدرغزوةشهدواالذينالبدريينمنعثمان

تخلف،غطفانإلىوغزوتهالرقاعذاتإلىغزوتهوفي

مدةفيالمدينةعلىاستخلفهك!ص!الرسوللأنعثمان

عنها.غيابه

،كثيرةوآثارأحاديثعثمانفضلفيوردت.ففائله

نعدللاعس!النبيزمنفي"كنا:أ!قاعمر،ابنروىفقد

النبيأصحابنذرثم،عثمانثمعمر،ثمأحدا،بكربألي

".بينهمنفاضلللاصتنلهبه،

مأرقيةبعدعفانبنعثمانك!مر،أللهرسولزوج

اللهرسولفقال،عندهفماتتكل!س!،ا!رسولبنتكلثوم
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العشرةأحدوهو(.عثمانؤوجتهاثالثةعنديكانالو

بالجنة.المبشرين

فيماونزعنا):الايةهذهفيعباسابنوعز،

أبي:عشرةفينزلتقال،43:الأكثراث!غل!منصدورصنم

وسعد،لزبير،وا،وطلحة،وعلي،لى،وعثماوءحر،،بكر

بناللهوعبدزيد،بنوسعيد،عوفبنحمنالموعبد

:العسرةجيشجهزيوم!!اللهرسيهـلعنهوقالمسعود.

الترمدي.:رواه(.اليومبعدعملماعثمانضر)ما

بكرإ!أأنحدثا:وعثمانصلإلإي!النبيزو!عائشةوعز،

لابس،فراشهعلىمضطجعوهو-ك!لاالنبيعلىاستأذن

ثمحابرخهإليهفقضى،كذلكوهولهفأذن،عائشةمرط

ا-لال،تلكعلىوهولهفأذنعمراستأذنثم،انصرف

استأذنتثم:عثمانقال،انصرفثمحاجتهأ!هإفقضى

فقضيت.ثيابكعليكاجمعي:لعايشةوقالفصلسعليه

لم،اللهيارسول:عائشةقالت-انصر،شتثمحا-جتيإليه

قال؟لعثمانفزعتكماعمرولابكرلأبىفز!تأرك

نإخشيتوإنحط،حييرجلءفمانإن:علبالمهارسول

وقال.حاجتهإليسلغلاأناططلتلكعلىلهاذنت

لعائشة،قالعل!اللهرسولإنأخاساجماعةؤال:الليث

؟(.الملائكةمنهتستحيممنأستحى)ألاعنها:4الدرضى

بيعةكانتعنه،اللهرضى،عفانبنعثماناج!ءومن

عدط،اللهرسولإليهادعاالتيالبيعةوهي،الرضوان

التيقري!ثر،وقتال،اللهسبيلفيالم!هـتعلىالبيعةوكانت

مكةإلىحضرالذيعفانبنعث!انتقتلأز!همت

وذلكالعمرةلأداءالمسلميندخولبشأنليستأذنهاسفيرا،

الحديبية.صدلحقبل

فىالعررببمعارفعلمعلىعثصانكانعلهء.

فيوساح.الأياموأخباروالأمثالالأنسابومنهاالجاهلية

غيرأقواماوعاشر،والحبشةالشامإلىإصحلالأرض

كليعرفهليسماوأحوالهمأطوارهممنفعرف،العرب

أمحملواالخبرةتجديدرحلاتهفيدوجذ9،بلادهفم!عربى

النجومومطالعوالرياحالأنواءعنالباديةمعارف

القوافلمعارفوهيالسماء،منازا!فيومقارقاتها

،صحراءكلءبناوأ،العربيةلصحراءابناءأمنلأدلاء،وا

وأحفظهم،الدينأحكامفيالمسلمينأفقهمنوكانوأسلم

وخمسينمائةقرابةيذ،النبي.عنروى،أضالسنةللقران

ال!حابة:عنشكلموهوسيرينبنمحمدوقالحديثا.

عمر".ابنوبعده،عثمانبالمناسكطأءلممهم"كان

بينالحوأدثمجرىإلىالصحابةأقربو!ان

غيرفيالإسلامسفراءفىفكان،والمشركينالمسلصن

المسلمينبينتارة،الوفاقأوا!شلافمواقفاكأموقف

أرضفيمنهمالأسرىوبينفيهموتارة،وأعدا!هم

ك!!النبىعليهفاعتمد،الكتابةيجيدكاتباوكانالأعداء.

كتابةفيالصديقبكرأبوعليهواعتمد،الوحيتدوينفي

بعدهمنبالأمرفيهاعهدالتيالوثيقةومنها،المهمةالوثائق

بالأخبارمعرفتهوزودته.الخطاببنعمرالفاروقلخليفته

الحديثمادةمنحسنبزادالبلادفيوسياحتهوالأنساب

حاطب:بنالرحمنعبدقال.الرجالمنالكمالذويمع

ث!إذان!ظلاتا!4رصلأحمابمنأحدارأيت"ما

رجلاكانأنهإلا،عفانبنعثمانمنأحسنولاحديثاأتم

".الحديثيهاب

بينالفراغبهايزجيثرثرةولالغوأحديثهيكنولم

لمجوقكانالتيالأحاديثتلكمنكانبل،الفراغأهل

السيدةوترويفيتمناها.أوقاتهبعضفيعدط،النبيإليها

ليلةذاتالنبيسمعتأنهاذلكمنالمؤمنينأمعائشة

اللهيارسولقالتيحدثنا(رجلعندناكانالويقول

عمر؟إلىأفأبعث:قالتثم.فسكتبكر؟أبىإلىأفأبعث

عثمانفإذافذهبفسارهيديهبينخادمادعاثم.فسكت

أحمد.رواهطويلا.عليضفناجاهفدخللهفأذن،يستأذن

!يماجوادا،عنهاللهرضي،عثمانكان.إنفاقه

لعمالهالمثلىالقدوةفكانوالبعيد،للقريبيبذلسمحا

فعاله.فيبهوتأسواطريقتهفسلكوا،عصرهأهلمنولكثير

بعيراوخمسينبتسعماثةالعسرةجيم!جهزالذيفهو

وهودينار،بألفضل!!إبدالنبيإلىوجاءفرسا،وخمسين

آوىالذيوهو،السبيللابنوأباحهارومةبئرابتاعالذي

جهزوحين.كنفهإلىألمجاعةسنيفيالناسمنكثيرا

مماعثمان)مماضركللات!:اللهرسولفيهقالالعسرةجيش

بذلهعنهذاوكان.الترمديرواهمرتينلملم(لملم.اليومبعدعمل

.العسرةجيشفيالسخي

بتسععنه،اللهرضي،عثمانتزوج.وأبناؤهزوجاته

كلثومأمبعدهاومنكل!!،اللهرسولبنت"رقيةهننسوة

وأمجابر،بنغزوانبنتوفاختةعلط،اللهرمعولبنت

عبدبنالوليدبنتوفاطمةعمرو،بنجندببنتعمرو

شميبةبنتورملةحصن،بنعيينةبنتالبنينوأمشمصر،

ولد".وأم،الأحوصبنالفرافصةبنتونائلة،ربيعةابن

اللهعبد:فهمالأبناءأما،وبناتأبناءمنهنورزق

الوليد،عمر،،أبانخالد،عمرو،الأصغر،اللهعبدالأكبر،

مأ)بنتمريم:فهنالبناتوأما،الملكعبد،المغيرةسعيد،

عمرو،أم،أبانأم،عائشةسعيد،أم(،جندببنتعمرو

يكونوبذلك.البنينأمالفرافصة(،بنتنائلة)بنتمريم

.إناث)7(وذكور(01)ولداعشرسبعةأبنائهعدد

بنعمروفاةبعدبالخلافةبويع.ومقتلهخلافته

فترةفيوقامهـ،23سنةعنهما،أللهرضي،الخطاب

،وقبرصوالقوقازأرمينيافتحوأهمهاجليلةبأعمالخلافته
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بأيديماوأبقىجمعهقدبكرأبووكان،القرآنجيموأتم

طلبعثمانوليفلما،والقراطيسالرقاعمنالناس

،عداهماكلوأحرقبالنعسئكلنهفأمربكر،أبيمصحف

ظ!ور،الرسولومسجدالحرامالمسجدوسعمنأولوهو

داراواتخذ،الشرطةواتخذ،الجمعةيومالأولبالأذانوأمر

للقضاءيجلسانوعمربكرأبووكان،الناسبينللقضاء

أبر".الله"أيامهفيالدراهمنقشوكانالمسجد.في

رضىعتمانعهدفيبرأسهاالجسامالفتنأطلتوقد

فىأساسىدوراليهودي!مبأبناللهلعبدوكانعنه،الله

واجتذب،الرسائ!!وزيف،الأراجيففأشاعنارها،إشسعال

نأالصحابةكباروحاولأضعيفةاالنفوسذويإليه

رضيطالبأبيبنعليهؤلاءمقدمةوفي،للفتنةيتصدوا

رضيوقتله،بيتهفيعتمانبمحاصرةالامروانتهى.عنهأدله

النحر.يومصبيحة،القرانتلاوةعلىعاكفوهوعنه،الله

إلامشةعشرةاثنتىخلافتهوكانتالمنورةبالمدينةودفن

.أيامثمانية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

موقعةصم!!،عبعهأ!هارسولدنتكلتومأم

اصصاألى3!علىموقعة،الحمل

الحطا!لرعمرعثسهلىاطهارسولبمترقية

ترفيمحص!عمداللهلسأ،الر

.عثمانالحافظانظر:.عليبنعثمان

-1264هـ،973)662عليبنعثمان

الطائيالمصريإسماعيلبنعليبنعثمانأم(.338

بالقاهرةولد.نحويمقرئأصولىشافعيفقيه.الحلبي

الدينشرفعلىالقرآنوقرأ،بهرامابنعلىوتفقه

فيحاذقاماهراوكان.للعلمطلباحلبإلىرح!!.البارزي

الشافعي،الفقهفيالحاويكتابدرس.شتىعلوم

.القراءاتعلمشيوالشاطبية،الفقهأصولفيوالمحصول

عدةله.والحسبةالأوقافنظارةوتولى،حلبقضاءتولى

الصغير؟الشاملشرحالتعجيزبمشرحمنها:مؤلفات

البديعشرحبمالفقهأصولفيالحاجبابنمختصرشرح

للماورديالحاويشرح،الفقهأصولفيالساعاتيلابن

شرحبمالفقهفىتصنيف،الفرائضفىنظم،الفقهفي

.بالقاهرةتوفيللمنذري.مسلمصحيحمختصر

م(.624-؟هـ،2-؟)مظعونبنعثمان

ثلاثةسبقه،الإسلامقدي!اصحابيجمح،بنيمنقرشي

ثم.مرتينالحبشةأرضإلىهاجر.فقطإليهنفراعشر

فىنفسهعلىالخمرحرمبدرا.وشهد،المدينةإلىهاجر

الحياةفيبالزهدعرف.الناسحكماءمنوكان.الجاهلية

لاأفعد!الرسوللهأبانلكن،للعبادةالانقطاعوحب

حقه.حقذيلكليؤديأنعليهوأنالإسلامفيرهبانية

دموعهورئيتعدطأدلهرسولقبلهبدرغزوةبعدماتلما

!فناكللا!و:اللهرسصلفيهقال.عثمانخلىيعلى

منوأولالمهاجرينمنبالمدينةماتمنأولوهو.الصالح

ولا،يعنونهفإنمابقئكلثمانقيلفإذامنهما،بالبقيعدفن

عنهما.اللهرضي،عفانبنعثمانيعنون

-؟هـ،227-؟)الخراسانيعتفانأبو

مدنيا.كان.بالخراسانيالملقبمنصوربنسعيدم(.842

بمكةاستقرثماالبلادوطاف.ببلخونشأ،بجوزجانولد

والليثمالكا،سمع.وصنفجمعثبتا.ثقةمحدثاويعتبر

بنوسفيان،اليشكريوضاحكا،عوانةوأباسعد،ابن

بنأحمدالإمامعنهروى.وغيرهمزيدبنوحماد،عيينة

ومحمد،السجستانيوأبوداود،الحجاجبنومسلم،حنبل

الرازيزرعةوأبوالرازيوأبوحاتم،الذهلييحيىابن

.آوغير

كتابصنف،الستةالكتبأصحابحدشهأخرح

تفسيركتابالجهادبمكتابالكتبمنلهويدكر.السنن

بنسعيدكتبمنتخبولهبمالنكاحكتاببمالقران

سعيدأحاديثعواليأبونعيموجمع،الأحكامفيمنصور

09نحوبلغوقدبمكةماتخاص.جزءفيمنصورالن

.عثمانأبو،المازنيانظر:.المازليعثمانأبو

م(.718؟أهـ،..؟-)النهديعثمانأبو

مليءابنوقيلملبنالرحمنعبدالنهديعثمانأبو

يرهولم،حياتهفيوألمملمضوليمايهالنبيأدركملء،وابن

الصسحابة،منجماعةولمممعالخطاببنعمرزمانوهاجر

وكان.سنة21الفارسيسلمانوصحب،اليرموكوشهد

وحديثه.سنة41.وقيل013عاشقواماصواماعالمأ

وغيرها.الستةالكتبفيمخرج

هـ،ا343-96)9الدولة،العئمانية

تنعسب،إسلاميةدولةالعثمانيةالدولةأم(.29-4أ992

بلادومنشؤها،التركيةالقبائلإحدىدآفيقبيلةإلى

.تركستان

آسيافيبقبيلتهيهيمالقبيلةأبناءأحدسليمانكان

مشارفعندسليمانوقتلملاذكرد،موقعةبعدالصغرى

الأصلى،لموطنهاالعودةبينالقبيلةوترددت،حلب

ابنهفاختار،ذلكفيالقبيلةوانقسمت،المغامرةومواصلة

والتحقالصغرىآسيافدخلالسير،مواصلةأرطغرل
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كانالذيالثانيالدينعلاءالسل!وقىالأميربخدمة

،الكفاحهذافيوساعده،ابيصنطيينضدأطضبيواصل

الحدودعلىالواقعةالمستنقعاتالسلجوقيالسلطانفأعطاه

البيزنطيين،حسابعلىممتلكاتهتوبعلهوترك،البيزنطمية

فيلهملازماعثمانابنهوأصبح41،عاصمةثكورفاتخذ

الحروبكانتالأثناءهذهوفي.الإداريةواعمالهحروبه

البيزنطيننشاطمنكبيراجانبافشغلتصشتعلة5الصليبية

للعثمانيين.الاستقرارفرصةأتاحمما

تولىأرطغرلتوفيعندما.العثمانيةالدولةا!نشأ

وسارالسلجوقىالدينعلاءبموافقةمكانهالم\ولعثمان

فىوتأييدهمالسلجوقيينصاعدةمىفيأبيه2،هدعلى

مننو!!ومنحهإكرامهفيالدينعلاءفزاد01حروبهم

فتحهاالتيوالقلاعالأراضيء،فةوأقطعه،الاممتقلا.ل

خطةفياسمهوذكر،باسمهالعملةضربلهوأجاز

منعثماناقتربوهكذا.بكلقباومنحه01الجمعة

،الإماراتأهممنإمارةزعيموصار،التامالاستقلاال

الشوقيةالرومدولةمناستولىحتىالتوسعؤيواستمر

له.عاصمةجعلهاالقيحصار،قرة4مدفيعلى

معبحروبهمالمغولانشغالفرصةعثمانوانتماثز

وفاةوبعد.!لكتهوو!ئفتوحاتهغ!فسار،قونيةسلاجقة

،مدنعدةعلىواستولىاورخانابنهجاءولا!6عثمان

)العحممكرالانكشاريةطوائفمنفرقةأولتكويرطوتم

الجديد(.

أورخانخلف.الأوروبيةوا!فتوحاتالعثمانيةالدواة

الذيالأولمرادابنهام935هـ،761عامتوفم!الذي

جزيرةشمبهوهاجمأوروبا،إلىواتجهافىضيقتخطى

فيالعصاةبعضعلىوتغلباكظامأقرأنبعد،البلقان

منلعدرخاضعةوقتهاالبلقانوكانت.الصهخرىآسيا

قبضةفيالاخربعدواحدافتساةطوا.ا-!كامصغار

كةمعموقعت،أم938هـ،97!سنةوفي.العثماني!ن

وأحلافالأولمرادبقيادةالعثمانيينبينقوصوةفيعنيفة

الصوبيةالقواتمنتكونتالتيالأوروبيين2،النصار

مرادوانتصروالألبانيين،والبلقانوالمجرالبشناقمرعوقوات

كلكانالأولبايزيدوتولىغدراطعنهصربياأنفير،الأول

أخرالبيزنطونفقدأم397،093!-عاموفي!.أبيه

الاشهر.مدينةوهيال!مغرىآسيافيممتلكاتهم

بينوالفزعالخوفانتشر،العثمانيةللفتوحاتونتي!،

حربهم،علىللحثدينيةمظاهراتوقامتالأوروبينرإ،

إليهضمالمجر،ملكسجسمندبقيادةأوروبىصشوخرج

!ادئفيالأوروبيونوانتصروأ،انيا،فرنساكلنكتائب

أسرعالأولبايزيدولكن،المدنمنالكثيروالروضردواالأمر

،ام693هـ،997سنةوهزمهمجنودهشصتاتبتجميع

الخطراشتد.العثمانيةوالدولةالمغوليالخطر

الذي،لنكتيمورهوشهيرعسكريقيادةتحتالمغولي

ملكاسمتعادةنحوواسعةخطواتوخطاخطط

إلىموسكومنامتدالذيوهولاكو،جنكيزخان

فسوريا.الصين

سنةوالمغولالعثمانيينبينالأولىالمعركةقامت

وقتلالمغولفيهاوانتصمرسيواسعندأم004هـ،308

هـ،508عاموفي.الأولبايزيدأبناءأكبرأرطغرلالقائد

فانتصرأباد،جيوتعندالحقيقيةالمعاركبدأتأم204

فيووقعبايزيدوهزم،أنقرةنحوواتجهواأيضاالمغولفيها

.ام304هـ،608عاموماتالأسر

ووافق،أبيهمكان()الأولبايزيدبنسليمانتولى

للسلطانتابعاسليمانالسلطانيحكمأنعلىتيمورلنك

سنةتيمورلنكماتحيث،قصيرةالفترةوكانت.المغولى

سلطانفأخذ،مملكتهأبناؤهوتقسم،أم04ءهـ،808

سلطةمنيتخلصونوبدأواأخرىمرةيعودالعثمانيين

.المغول

ادسلاطينتعاقب.العثمانيةللدولةالقوةعصر

الأمنقواعدوضعالذي،الثانيمرادتولىحتىالعثمانيون

سنةماتحتىالفتوحاتلمواصلةاتجهثم،والإصلاح

محمدأوالفاغمحمدابنهمكانهوتولىام451هـ،855

وهاجم.الصغرىأسيافيالثواريخضعوأخذ،الثانى

تمصأم453هـ،857سنةالقسطنطينيةالعثمانيون

النصر.لهم

بيزنطة،منالباقيةالبقيةانمحتالقسطنطنيةوبفتح

،السعادةدارأوإسطنبولتسمىالقسططينيةوأصبحت

أتاتوركنقلحتىالعثمانيةللامبراطوريةعاصمةوصارت

.ام239هـ،ا342سنةأنقرةإلىالعاصمة

الدولمنالعثمانيةالدولةأصبحتالقسطنطينيةوبفتح

العطمة.الإسلامية

فىفتوحاتهمفيبنجاحيسيرونالعثمانيوناستمر

ألبانياوبلادالمورةجزيرةوشبهالصرببلادففتحواأوروبا،

إيطاليا،يفتحأنالفاغمحمدوحاول،البندقيةحدودإلى

وقتها.الكثيرةلمشاغلهذلكعنانصرفولكنه

الدولةكانت.والإسلاميةالعربيةالبلادضم

فياقتصاديبانهيارأصيبتقدوسوريامصرفيالمملوكية

اكتشفعندما،الميلاديعشرالخامسالقرننهاية

تجارةفارتبطت،الصالحالرجاءرأسطريقالبرتغاليون

ضوءفي.والعربيةالمصريةبالموانئالمروردونبالهندأوروبا

فيوالعثماني!تالمماليكبينمعركةقامتالأحداثهذه

مرج:انظر.أم651هـ،229!شةوالريدانيةدابقمرج

موقعة.،الريدانية؟موقعة،دابق
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سليمانعهدفيقوتهاأقصىأسثمانيةاأسدولةاوبلغت

وامتدت.الأوروبيونيسميهكماال!مأوالقانونى

كانتالتيالإفريقيالشمالدولإلىأحثمانيةاالفتوحات

الاستيلاءأسبانيامحاولةبسببالاضوابمنتعاني

منها.وانسحالهمدأ!حبانياالمسلصنهزيمةعقبعليها،

الدينخيربقيادةالجزائرعلىالعثمانيوناستولى

ثمتونسعلىثمأم،518هـ،429عامبربروسة

حتىزحفهاالعثمانيةالقواتواص!تثم،طرابلس

مسقطث!أم،547هـ،549سنةصنعاءعلىا!عتولت

الخليعرأسحتىزحفهاوواصلتأم551هـ،589

مداها.أقصىالعثمانيةأسدولةابلغتوبذلك،العربي

الإسلامامتدادكان.الإسلامورسالةالعثمانيةالدولة

فييناإلىوصلواوقدالعثمانيينعهدفىواسعابأوروبا

الإسلامنشرعلىالعثمانيونحرصالنمسا.عاصمة

أحسكريةاحملاتهموكانتبأوروبا،دخلوهاالتيبالبقاع

فيالإسلامبنشريقومونالدينوالمعلمونالوعاظيصحبها

اسحلاطينأنكما.الدولةلهاوصلتالتيالأماكن

اطساجدبإقامةكبيرااهتمامااهتمواوالاثرياءوالأمراء

كبيراعدداجع!مما،اسهأولعوةاوالإسلاءلتعليموالمعاهد

به.ويرتبصونالإسلامايعرفونالأوروبيينمن

عهدفيأصهيونيةاالحركةمحاولاتوفشلت

وطنلإقامةأم(09-9أ)876الثانيعبدالحميدالسلطان

إلىاليهودهجرةبمنعفرماناأصدركما،بفلسطينيهودي

لتكونسيناءإلىاليهودفيهاتجهالذيالوقتفيسيناء،

لهم.مهجرا

الدولةضعفظص.الإسلاميةالخلافةسقوطأسباب

أوروبارجلسميتحتىمرافقها،كلفيالعثمانية

هذاإلىأدتالتيالعواملأه!منوكانالمريف.

أ!جودنتيجةالعثمافي،الحكمنظامضعف-أ:الضعف

الحكمأمروتركوااللهوفيانغمسواضعفاءسلاطين

الإدارةضعف2.والحريموالقوادالأمراءفتسلط،لغيرهم

الواليمنصبفكان،العثمانيةللدولةالتابعةالأقالي!افي

الأمواليجمعالواليهذاوجعلأكثر.مالأيدفعلمنيمنح

فتعطلتمنه،بالمطلوبلينيالأساليبتجحتىالناسمن

.الماللقلةالولاياتفيالإصلاحيةالمشروعاتكافة

الممتدةالعثمانيةالولاياتشعوببينالتجانسعدم3

الثورةإلىجنوحهاإلىهذافأدى.قاراتثلاثفي

انصرفحيثالالكشاريةنظامفساد-4.والعصيان

مضربكانواأنبعد،والكسلالخمولحياةإلىهؤلاء

الامتيازات5.الحركةو!عرعةالشجاعةفيالأمثال

امتيازاتطلبفيالأجانبالسفراءبدأحيث،الأجنبية

،أخرىامتيازاتطلبإلىهذاوتطور،لرعاياهمتجارية

فيالتدخلمنالسفراءتمكنوبهذا،دينيهومامنها

الدولة.شؤون

الموسوعةفيملةذاتمقالات

تراجم

علىسحمدالقا!نىسليمادبالتحاإبراهي!

نىالتامحمودنيلثاالحميدعمدا!حال،توركأتا

الأولمرادالأولعتمالىالأوأ!أحمد

أضالثامرادعبداللهستركىلرشيص!لالأ"اسليم

الثاليمراداضالتامحمدأ!أكااسليد

أغاعاسحمدأستاىاسليم

صلةذاتأخرىمقالات

العر!الأولىالعالميةالحر!!اتارالأردد،ا

موقعة،دابقمرجالقرمحرلىإسط!بول

تاريحمصر،التركيةالرو!يةالحرو!اجالياأ

المماليكموقعة،!كةلريداالإحصتماريودا

موقعة،كرموهالسلطاناتمرمؤ،ل!!لر

ليوناداةهدمعا،سيفردلحلقاا

ريختا،احملعااحصياتر

بنيتالمشهورةالمبانيمنعددالسيعالدئداعجائب

يكونأنالمحتملومن.م476و.مق0003حوافي!تط

بمالسبعالعجائبهذهقائمةبدأمنأولالإغرية!اقدماء

كاتبوهو،الصيداويانتيباترأعدهاالقوائمتلكفأولى

الميلاد.قبلالأولالقرنفيعاشإغريقي

أنهااعتقدوابأشياءقائمةالقدماءالرومانأعدكذلك

أسفارهم.فيلهاالناسزيارةوبضرورة.بالملاحظةجديرة

أشياءحوتالشاكلةهذهعلىكبيرةقوائمفأعدت

صنعمنأشياءفقطتحويالقوائمهذهكلأنإلا.مختلفة

وأأحجامهاضخامةبحكمللنظرلافتةواعتجرت،الإنسان

منسبغاالمقالةهذهوتناقش.عاديةغيرأخرىخواصأي

.شهرةالقديمأصمأحااعجائبأكثر

للملوكمقابربنيت.الجيزةفىالمصريةالأهرامات

محافظة.وأكثرهاالعجائبتلكأقدموهي.المصريين

عاميمابنالمشهورةالثلاثةالأهراماتتلكبنيت

الأهراماتتلكأكبرويسمى.م،ق025و..مق0026

وتحتلأمتر.35إلىمرتفعأيقفالذيالأكبر،الهرم

حجمأثاروقد.ه!صارات5قدرهامساحةالهرمقاعدة

علمعلىيكونواولم.والرومانالإغريقدهشةالأهرامات

ذلكواعتبروامقابر،بحسبهاللأهراماتالدينيةبالأهمية

.الأهرامماتان!:.المصريينالملوكجانبم!بذخا

نصرنبوخذالملكأنيعتقد.المعلقةبابلحدائق

بابلنصرنبوخذحكموقد.زوجاتهلإحدىبناهاالثاني

قرببابلوتقع،.مق62ءعامإلى.مت506عاممن
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نيالدا،ئبعجا

لسبعا

!نأصدكرتالتيالأشياءالتاليةالرسوماتوتوضح.بالملاحظهةحديرةلأشياءقوائ!اعدةأعدواالقدماءوالروممانالإغريق

السبع.العجائبهذهأماكنالأحمر،باللون،أدناهالخريطةوتظهر.المسعالقديمالعال!اعجائبتمتلأنهاعلىعيرها

القديمالعال!عحاثأكترتعدمصرفيبالجيزةالمصريةاالأهرامات

مدينةخارجالحيزةمنطقةإلىالزوارسادثرتحدب،لاترال.محافظة

اهـالية.القاهرة

منزواحهبحدالثانىنصرنبوخدالملكأقامهاربمااللعلقةبابلحدائق

علىالحدائقهدهتخففأنيأملكادإنهقيل.الجبالأميراتإحدى

غربتها.وحشةالأميرة
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الإعرية!،شاهاانتىاطعالدأكبرأحديعتبر.إيفيسوس!يأرتيمشهيكل

فيه.الرحامامشعمالوكثالة،دزخرفتهواشمتو

موقعتحديديمستماإلعلماءلم.العراقفيالحاليةبغداد

سجلاتمنعنهامعرفتناوتجيء،الحدائقهذهبقايا

الميلاد.قبلالثالثالقرنفيبروسوساسمهبابليكاهن

مندكةعلىأقيمتبأنهاالحدائقبروسوسيصف

عنوترتفع،ام02ضلعهاطول،الشكلمربعةالطوب

الحدائقفىوالأشمجارالأزهارتسقىولكي.م23الأرض

منبروافعالمياهلرفعبالتناوبيعملواأنالخدمعلىكان

.الفراتنهر

حوالىفيبنيإيفيسوس.فىأرتيميسهيكل

فيشيدتالتيالمعابدأكبرأحدوهو..مق055

فيالهيكلهذايقومتعقيدا.وأكثرهاالماضيةالأزمان

منالغربيالساحلعلىالواقعةالإغريقيةإيفيسوسمديخة

باستثناءالرخاممنبكاملهالهيكلبني.الحاليةتركيا

للمعبودةالمعبدووهببالقرميد.المغطىالخشبىالسقف

المعماريبتصميمهقاموقد.أرتيميسالإغريقية

المعبدأسالمساتأبعادتصل.ميتاغينسوابنه،كريسفرون

منهاالواحدارتفاعيصلأعمدةوبه،م55*أم51إلى

الساحةالأقداسقدسحولصفينفيتنتظم،ام2إلى

بالتبرعالثريليدياملككروليوسقاموقد.الدأخلية

.الأعمدةببعض

أقامهتمثالأيتحهركانربما.الإغريقللادفيأوليمبيادىزيوستمثمال

الأوليمبيادلمشاهدةيأتونكالواالديربصالاسوقد.الإعريق

علىشبيهآخرمعبدوبني.مق356عامالمعبدأحرق

،م262عامالثانىالمعبدالقوطأحرقكذلك.أساساته

ويحوي.الثانىالمعبدمنوجزءالأساساتسوىتبقولم

الثاني.المعبدمنمنحوتينالبريطانىالمتحف

فيأوليمبيافيزيوستمثالكانربما.زيوستمثال

النحاتقام.القديمالعالممنتمثالأشهرالإغريقبلاد

ووهبه،.مق435عامحواليبنحتهفيدياسالإغريقي

التمثاليرتفعالقدماء.الإغريقعندالالهةملكلزيوس

،قلادةلابساعرشهعلىزيوسويظهرمترا،أ2إلى

ويظهر.بالعاجكسىوقدالذهبمنومجوهرات

ويحملرأسهحولإكليلايضعوهوزيوسالتمثال

أليمنى.يدهفي،مبعوثاتهوإحدىالنصرمعبودة،نايكي

الملك()صولجانالصولجمانيحملاليسرىيدهوفي

.اليوملهلاوجودوالتمثالنسر.عليها

الضخمالضريحهذايقعهاليكارناسوس.ضريح

تركيا.غربيجنوبفي،الأبيضالرخاممنبنيالذيمما

وهوموسول!ر،رفاتليضم.مق353عامبنيوقد

الضريحهذانال.الفارسيةالإمبراطوريةفيإقليميحاكم

وأصبحت،وزخرفتهحجمهبسببواسعةشهرة

إلىالضريحيرتفع.بهتسمىذلكبعدالكبيرةالأضرحة

منصفوفعليهاتقفمستطيلةقاعدةولهمترا.04

يستندمدرجهرموهناكعمودا.36منمكونةالأعمدة

وضعقدلموسولستمثالأأنويعتقد،الأعمدةهذهإلى

المعماريانالضريحبتصميموقام.الهرمقمةعلى
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باههـاليكارناسوسف!ريح

رفا!ليضمذلك1،الاغريق

والنحاتينالمعماريننأشهرالرحاممن

الإقليمي.الحاكمموسوأص

إغريقنحاتينأربعةوقام.وبيثيوسساتيروسالإغريف،ن

،وسكوباس،وليوخارس،برياءكسسهممش!هـرون

المبنى.على(مزخرف)شريطالافريربنحتوتموثيود!

صعوىيبقولم،بزلزالالمبنىمنالعلو"ئيالجزءدهـرلقد

منالمنحوتاتبعضوتوجد.زخارفعليهاكلشهأجزاء

.لندنفىالبريطانيالمتحة!فيالضريحهذا

كان،ضخمبرونزيتمثالهو.الضخمرودسإ،تمتا

إيجة.بحرفيجزيرةوهيرو!.س،ميناءقربيقف

لدىالشمسإلهلهليوس،تكريمانحتالذيوالتمثا!،

تمثالارتفاعنفس)وهومترا37إلىيرتفعالإغريؤ،

أمضىوقدتقريبا(،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالحرية

فيوذلك،صناعتهفىعاما21تشارزالإغريقيالنحات

حجرية،كتلااستخدملقد..مقالثالثنسالق!بداية

لدعمالحديديةالقضبانمن!تريةأطنان8.6وحوالى

التمثالتحطم،.مق422عاموفححط.ألمجوفإعالتمثا

صفهبويدعمهكانالذيالمعدنوبيح،أرضيةهزةبفعل

.م536عامدالفاحديدا

،ام22إلىارتفاعهايصل.الإسكندريةمنارة

فيالإسكندريةميناءفىاروسؤجزيرةءلمىوتقف

فاروسكلمةجعلالذيالحدإلىاشتهرتوقدمصر.

فاووسكذلكالمنارةهذهوتسصى.!،رةتعني

بطليموسعهدفيالمنارةبناءاكتمل.الإس!،رية

المعماريصممهاأنبعد.م(ق246-)283الثانى

علىيستندالذيالبناء،ويقوم.سو!شراتوسالإغريقر،

ميناءإلىالسفنتوحهظلت.العالمفيمهمةمنارةأولالإسكندريةمنارة

أرضية.هزةتدمرهاأنقبلسمةاء..لفترةمصرفيالاسكحدرية

مربعالأسفلالجزءأجزاء.ثلاثةعلى،حجريةقاعدة

الناروتوفرمستدير.والأعلى،مثمنوالأوسط،الشكل

الإسكندريةمنارةبقيت.الإضاءةأعلاهافىتشتعلالتى

حوالىفيأرضيةبهزةتنهارأنقبللححنة0051لحوالى

.الميلاديعشرالرابعالقرن

الرنة،أيلوتسويقها("أ!بقار)تربيةالأبقارانظر:.اب

الفيل.الحيتاد(بم)حياةالحوت

-أهـ،؟؟-48)محمد،عجلانابن

القرشى.اللهأبوعبد،عجلانبنمحمدم(.765

روى.مروانبنالملكعبدخلافةفىولدفقيهمحدث

المباركوابنكمالك،أعلامأئمةعنهوروىكثيرينعن

عابدامفتيافقيها،مكثرامحدثاوكان.القطانويحيى

رسولمسجدفيكبيرةحلقةله،الشأنكبيرصدوقا

جعفرفهم،الحسنابنمعالمنصورعلىخر!.!هصةالله

لهروى.عنهفعفاالناسفضمج،يجلدهأنسليمانبن

والأربعة.مسلم

تربيةوتسويقها(،الأبقار)تربيةالأبقارانظر:.العجلة

أ!بقار(.مزارعفى)الحياةا!لواشي
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9كأ!صكهـمدنيفاو!لىا!!عجللأ

حابسةأووظفرمسننةعجلةمنوتتكونواحد.اتحاه

الحابسةوتتصل(العجلةمحورعلىيرتكزمعدني)قضيب

الظفرمنالطليقالجزءفإن،الذراعيتحركوحين.بذراع

توجدكمادورانهافىويتسببالعجلةأسنانفييمسك

نأوبعد.الخلفإلىالعجلةتمئرجوعأخرىحابسة

الاليوالعداد.ثانيةدورةلتبدأتعوددورتهاالعجلةتكمل

والترسالظفرذاتالسقاطةفيهتستخدمبسيطجهاز

فىتستعملوالظفراسمقاطة-مي!صانيكيةأن.كمالتشغيله

تنزلق.لاحتىالرافعةآلاتمثل،الالاتبعضإغلاق

الأسواقنيتستخدمتسليةأداة!يريسممكجلة

الملاهي.حدائقوفيالمهرحاناتوفي،الموسمية

إطارولهابال!رباءتدارعموديةعحلةفيريسوعجلة

مقاعدبهاقاطراتالعجلةحافةفوقومثبتالفولاذمن

إلىفيريسعجلاتارتفاعيصلهذهأيامناوفي.كابللر

قاطرة61إلى21مابينوتحملام،4إلى21مايقارب

تعسمىالأصلفيكانتفيريسوعجلات.للركاب

جورجبناهاالتيهيبنيتعجلةوأكبر،الملاهيدولاب

!سةلتميكاعوفيالدولىال!صلوصيالمعرصلى!يفيرلسعجلة

تسعقاطرة36ولها،الإطلاقعلىبنيتعجلةأكمروهيأم،398

لتححصا.2لمأ06

فيجيلسبرجفيميكانيكىمهندسوهو،فيريسجالو.

بناهاوقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىإلينويولاية

عامشيكاغوفيالدوليالكولومبيللمعرضفيريس

تتسع،قاطرة36وبهام76قطرهاطولوبلغأم398

شخصا.لستينمنهاواحدةكل

لويزيانامعرضفيهذهفيريسعجلةاستعملتوقد

الولاياتفيميسوريولايةفيلويسسانتفىللمبيعات

الوقتذلكفىوبيعت،أم409عامالأمريكيةالمتحدة

.الأثمانبأبخس

متنقلنوعبصناعةسوليفانوليمبدأ0091عاموفى

فيإلينويولايةفي،جاكسونفيلفيفيرص!عجلةمن

.بريدجإيليشركةلحسابالأمري!جةاالتحدةالولايات

وأإيلىعجلةأحيائافيري!عجلةتسمىإنجلتراوفى

.الكبيرةالعجلة

هـ،ا621-01)87الفداءأبو،العجلوني

بنمحمدبنإسماعيلالفداءأبوأم(.-6761748

الدمشقي،،العجلوني،الجراحىالغنيعبدبنعبدالهادي

محدث،مؤرخالزاهد،وعالمهاالشاممحدث.الشافعي

.نحويمفسر،

وأخذ،بدمشقونشأحاليا(الأردن)فيبعجلونولد

الكرديوإلياسالرملىالدينونجمالحنبلىالمواهبأيعن

.وغيرهأضابلسىاوأجازهوغيره!ا،

سعيدبنومحمدالعطارعبيدبنأحمدعنهأخذ

منها:مصنفاتعدةله.وغيرهمالروميوزاهدالسويدي

الأحاديثمناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشف

مطوعان.وهماالعجلونيةالأربعون،الناسألسنةعلى

تلميذهعنهقال،البخاريصحيحعلىلهشمرحومنها

الشروحخلاصةجعله،إليهيرحلشرحاشرحهالعطار:

س!اهوالأحكاموالنكاتالفوائدمنفيهوأطال،السابقة

وأخذتهالتفسيركتابإلىفيهوصل،الجاريالفيض

إسعا!:لمسماهتفعسيرأيضاوله.إكمالهقبلالمنية

المنيرةالكواكبوله،المبيناللهبتفسيركتابالطالبين

الفوائدبمالأربعةالمجتهدينالأئمةتراجمفىالمجتمعة

النحوفيبالنكرةالابتداءمسوغاتشرحفيالمحررة

كثير.ذلكوغير

بدمشق.توفي

-897هـ،261-)182أبوالحسن،العجلي

مسلمبنصالحبناللهعبدبنأحمدأبوالحسنم(.875

محدثعالم.الغربطرابلصرمدينةنزيلالكوفيالعجلي

المقرئصالحبنعبداللهوالدهعنوحدث،بالكوفةولد
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وغيرهم.الفريابييوسفبنوهـحمدمسلمبنوعفان

فطيسبنومحمدالأعناقيوسعيدصال!(ابنهعنهوحدث

زاهداوكان،والغريببالرجالمعرفةذاوكان.وغيرهما

إلىفر،القرانبخلقالامتحانو!لاظهرالمعتقد،صسنورعا

بها.لهوولدؤاستوطنهاالمغرب

المعروفالثقاتأسماءتاريخ:كتابالمصنفاتصنله

ملبوع.وهوامجليابثقات

)عحان(.الإمارات:انظر.ا!عجما

(؟التصنيع)إعادةالبيئيالتلوثانظر:.الخشب4عجيد

الحام(.)الموادالورق(،الليفيةت2)المنتجاالغابةمنتجات

الجحع(،)تعدمالأعدادجمعالأعدادبمأنظمةانظر:العد.

(.الطرح)تعلمالطرح(بمالحسابكلم)أهميةعلمالحسابا،

.التشيزانبوب:نظرا.يعالأصايالعدا

الحمراءالخلاياعدددتحديدا-ختبارالدماتعم!كد

للاختبار،الدمعلىالختبرفنيوي!عصل.الدمفىوالبيضاء

الوريدمنالدمبأخذأو،الشخصأصبعجموخز،عادة

توضعثم.التجلطليمنعبمحلولالدمالفنىزيخلط.بالإبرة

حجرةتسمىخاصةزجاجقطعةعاىالمزيجهذامزاقطرة

فيالدمخلاياعددليحسبالمجهرالفنيويستعملالعد.

خلاياحاسبةبوساطةالحسابهذاشمأنإ-يمكن.العينة

طبقةأخرىزجاجقطعةعلىالفنيوينثم.الإلكترونيةالدم

المجهر-مستعملا-الفنيويحددويصبغها.الدم!ترفيعة

قطعةعلىالبيضاءالدملخلاياالختلفةللأنواعالمئويةالنسبة

وجودعلىالكثيرةالبيضاءالدمخلاياتدلوقد.الزجاج

الذيالعظمنقيأنعلىالقليلةالخلاياتدلوقد.التهاب

الدمخلاياوعددلونيدلوقدالضرر.أصابهقديصئالدم

الهيموجلوبين.،الدمفقران!:.الدمفقرعلىالحمراء

توباتيالصحراويةالطيورمنمجموعةالمممالعداء

الطيورهذهولمعظموأستراليا.والهند،إفريقيا،فى

تشاهدأنالمألوفومن.قصيرةوأجنحةطويلةسيقان

تطير،وقلما.الرملفوقبهدوءتجريوهيالطيور،هذه

قصيرةلمسافةتطرذاكوعند،للإزعاجتتعرضمالم

وتتغذى،للأمامتنحنيدقيقةمناقيرالطيورولهذه.فقط

قرينتهامث!العداءوطيور.بالحشراترئيسيةبصفة

انظر:.التناسلموسمبعدمعاتتجمعاليسر،أبوطيور

اليسر.أبو

أبيضلونذاتمعظمهاالعداء،منأنواعتسعةوهناك

اللونذاتالإفريقيةالعداءطيورهذاويشمل.وبني

هذهوأحد.العينعلىأسودبخطتتميزوالتيالقشدي،

لامعة،رماديةعلاماتوله،المصريالسقساقهوالأنواع

،المصريالسقساقطيروجودويشيعوسوداء.وبيضاء،

التمساحطيرأيضايدعىوهو.النيلنهرشاطئطولعلى

الطعامبقايايلتقطبأنهتصفهالشعبيةالقصصلأنوذلك

المصريالسقعساقأنثىوتحضن.التمساحأسنانبينمن

حتىالنهارخلالالرملفىتدفنهماوغالبابالليلبيضها

العداءطيورأنيلاحظإفريقياجنوبوفي.الشمستدفئه

طيورأحياناوتدعىالجراد،منكبيرةأعدأدبأكلتقوم

يوصحرا،ئراءلعدا

فييوحدال!!وسريع

وأمشراليا.والهندإفريقيا

المصريالىنقساقوطائر

يعيشعداءءلائر()أعلاه

امتدادعلىمص!سفي

النيل.نميرضفاف
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مجموعةضمنعادةيدرجالأستراليوالسقساقالجراد.

وأسود،الصدأ،بلونأحمرلونذووهوالطيور.هذه

أنهالمعروفومن،الحصىذاتالجرداءالسهولويألف

عشه.يغادرحيخمااشملأوبالتراببيضهيغطي

السريينالخبرينمنمجموعةأول!شارععكداؤو

الثامنالقرنخمسينياتففيبريطانيا.فيبالأجرتعمل

الكفيفوأحوهفيلدينجهنريالروائيالمؤلفكونعشر

فيلدينج-جونالسير

-بلندنقاضي!توحصانا

الرجالمنفرقة

والمنظمينالمأجورين

سريين،مخبرينليعملوا

بعدائىهؤلاءعرفوقد

اتخذوالأنهمبوشعارع

فىفيلدينجبيتمن

كما.لهممقرابوشارع

فيلديخجالأخواننظما

لتقومبوشارعدوريات

)أقسام(مخافربعمل

عاموفي.الشرطة

إلىيسرعبوشارععدائيأحدضطةحلتأم982

كالىلتحقيقها.الحريمة!سرحالحضريةلندنمنطقة

الدينالسرشالمحمريرأوا،!العداؤونالعدائينمحل

فيعملهماسقاءأحرايتقاصود:انظر.والدوريات

نيا.دريطا.لشرطةا

ايبماتحعاعع!)الكشصالإشعاعانظر:اث!.صكداد

(.وقياسه

الإشعاعاتمنأشكالعنتكشفأداةبلجرصكداد

هذهتشتملأيضا.مولرجايجرعدادويسمى.المؤينة

ألفاوجسيماتجاماأضمعةعلىالإشعاعاتمنالأنواع

اليورانيومعنللبحثجايجرعدادالمنقبونويستعملوبيتا.

العلومفىيستخدمكما،أخرىمشعةوعناصر،والثوريوم

النظائرتدعىمشعةمواددراسةفيخاصة،والصناعة

المشعة.

رفئثدودسلكعلىالعاديجايجرعداديحتوي

هذايعمل.وأسطوانيفلزيأنبوبمنمحورطولعلى

قطبين.بمثابةللأسطوانةالفلزيوالجدارالمركزيالسلك

موجباالسلكبقاءعلىكهربائيةدائرةوتحافظ

مجالآفيولد،فولتأ!...يقارببجهدكهربائيا،

المجالانظر:.السلكمنبالقربعالياكهربائيا

غازعلىجايجرعدأدأتمعظموتحتوي.الكهربائي

بخارمنبقليلالخلوطالأرجونمثلللتايين،قابل

الإثيلى.الكحول

مننافذةجايجرعداداتأنابيبمنبكثيرويوجد

جسيماتتدخلأنيمكنخلالهامنالمي!صا،أوالبلاستيك

هذهفإنجاما،أشعةمنالعكسوعلىوبيتا.ألفا

.الفلزيالأنبوبجداراختراقيمكنهالاالجسيمات

الغاقبذراتالأنبوبإلىالداخلالإشعاعويصطدم

عددامكونةالعمليةهذهوتتكرر.أطذراتتأيينامسبئا

نبضةمكونة،السلكحولتنتشرالإاممتروناتمنكبيرأ

وأمقياسبعدهاويقومإلكترونيا،تضخمكهربائية

الطبيعيوضعهإلىرجوعفترةوللعداد.تسجيلجهاز

للعداديمكنلاالمدةهذهوخلال.الثانيةمن11قدرها

الإشمعاع.عنالكشف

مخفضالإشعاععنالكشفجايجرلعدادويم!ش

كاملةنبضةيولدأنيمكنواحدامتأيناجسيمالأنالطاقة

لأنالجسيمطاقةقياسيمكنهلاالعدادوأص!ش.أ!سلكاعلى

الحجملهانبضاتتولدالمتباينةالطاقاتذاتالحسيمات

جايجرعداد،ألمانيفيزيائيوهوجايجر،هانصراخترع

عاممولروولترمإلفيزيائيتصميمهطورثم،أم219عام

.أم289

.المعادنعنالتنقيبأيضا:انظر

عدادأنبو!إلىالداحلالإشاعيصطدمجايجر.عداديعملكيف

نتيحةالمتحررةالإلكتروناتوتششرتأيحها.مسساالعاز،لدراتحايحر

المبضاتهذهوتشقل.كهربائيةسضاتمكونة،السلكحوللذلك

آخر.جهازأيأوبمقياسوتسحلوتضخمالسلكعبر
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أما،1).00إلى001منواطاساعةال!جلوالثالثةتسجل

000.1منوح!اتفيواطاساعةالكجلوفتسجلالرابعة

منوحداتالخامسةتسجلبينما،000.01إلى

الإغلاقمحكمكلهوالعداد.001).00-01و...

والرطوبة.الأتربةمنيحميهصندوقداخل

بهواطاساعةعدادعادةالكهرباءمؤسمماتتستخدم

المستهلكونيحتاجهاالتيأح!رباءايوضئثميةمؤشر

يوضئبحيثمدرجالمؤشروهذا.والتجاريونالصناعيون

يستقرو.معينةزمنيةفترةفيالمستهلكيحتاجهاقدرةأعلى

أطلباعدادتبعضوتقوم.أصقراءةابعدالصفرعندالمؤشر

ورتعلىللمستهلكالمتغيرةالقدرةاحتياجاتبتسجيل

بياني.

عدادأولشاليسبرجرأوليفرالأمريكياالمهندسصنعوقد

حص!طأم598عاموفي.أم888عامناح!اكهربائي

يعتبرحيثواطاساعةلعدادبتصميمهاختراعلراءةعلى

.اليومالمستخدمةاساعةالواطعداداتكلىلعملأساسا

ال!صهرلائيةالقياسأجهزةمنالأخرىالانواعوتشمل

اليتار.شدةلقياسوالأميترالجلفاني()المقياسالجلفانومتر

وأالجهدفرقأغيالرالواطميترروالفولتميترالأميتر.انظر:

.الواط؟مقياس،الفولتانو:.القدرة

خلالتنسابالتيالماءكميةيقيسجهافيءاولصكداد

منجداالمعروفةالأنواعوأكثركبير.مائيمجرىأوأنبوبة

يشبه!عجلعلىتدورأرقامطريقعنتعملالماء،عدادات

وأالأميالتسجيل)عدادالمسافاتحساباتعداد

هذاالمياهشركاتوتستخدم.السيارةفي(الكيلومترات

والمصانعالمنازلفيالمستهلكةالمياهلقياس،النوع

التجارية.والمؤسسات

فياقىليالماءعدادتركي!يتمالمعتدلةالأحواءوفي

)الأنبوبةالخدمهخطعلىالمنزلخارجصغيرصندوق

!،ث!ح!!حد!

11"ثهك! هـ.ل!اهـه3

"*!"ءء!"ء-س؟ح!

!هزو،لأ!!؟.

ث-ء،..؟!كاسح!ص!

الموصحةامحداداتاو.أنو!حلالالمسما!الماءحح!يقيسالماءعداد

)علىالمكع!اغدموسااليم!!()علىلالجالودالماءححمتقيصأعلاه

الما4لتقيص،العداداتتلكلالماءالإمدادشركاتوتستخدماليسار(.

التحاردة.والمؤسساتوالمصالعالمازلفيالمستهلك

القرصويجعلتجويم!داحلالماءينسا!الماء.عدادعملطريقة

،أولومعمطيصدورانعمودإدارةعلىالحركةهدهوتعم!.يتمايل

حجمإلىليشيرالعدادمسحليديرثارمعمطيصإلىالدورالىوينتق!!

المستهلك.الماء

لم//----وسق

ا!اد.أدعم!

ممص!طعطاءله

الأجوأءوفي(.الشارعفيالرئيسيةبالأنبوبةالموصواسة

داخلعادةويكون،المنزلداخلأصعداداتركيبيتمأ!باردةا

الشتاء.فصلأثناءالتجمدمنلحمايتهاسمفليالطابق

المنزلخارجمثبتبسجلموصولأالعدادمايكونوعادة

للداخل.التوجهإلىالعدادقارئلايضطرحتى

علىبالسكنالخاصالماءعدادقياستجويفويحتوي

وتحدد.القرصتمايلفيالداخلالماءوشسبب.قرص

تحركمقدارالتجويفخلالينسابالذيالماءحجم

السجل.علىأرقاماالقرصحركةوتدير.القرص

لنقلمغنطسيةقارناتالماءعداداتمنالعديدويستخدم

بتسجيلالمسجلويقوم.المسجلإلىالقرصحركة

أخرىأنواعوتسجلاللتر.أوالمكعببالمترالماءانحسياب

بياني،تسجيلجهازعلىالماءانسيابالعداداتمن

اللتر.وتستحدم

باستمرارتقومالعداداتمنأخرىأنواعوهناك

وتستخدم.مدرجةتسجيلأداةعلىالمياهانسياببتسجيل

وفي،الضخومحطاتالتنقيةمحطاتفي،العداداتهذه

.الصناعات

بتقييدالفوهىالتدفقومقياسفنتوريعدادويقوم

لقياسويستخدمان،خلالهمنالماءيتحركالذيالمرور

التدفق.كميةلتحديدالماء،ضغطفيالفرق

مثبتةتدفقفتحةيستخدمالمغنطيسيأضدفة!اعدادو

منعليهامثبتأنبوبةجدارفىكهربائيينقطينعلى

وأ،ذرات)وهيال!يوناتوتمر.قويةمغنطيساتالخارج

الماءفىالمحمولةبالكهرباء(المشحونةالذراتمنمجموعة
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يعمفخدمهالذيالجهدوتولد،المغنطيعهميالمجالخلال

الما-؟.دفقلآلياسالعداد

طريقعنالماءتدفقالإلكترونيةالعداداتوت!ج!

المياهتحدثهاالتيالأصواتموجةطرلفيالخيراتقياس

الأخرىالأجهزةمنمتنوعةمجموعةوهناك.دعةالمتحر

المكشوفةالمائيةالمجاريفيالماءتدفقلقياستىضخدمالتي

نهاو.وايةإوعاتالبامثل

الشخصية،دتحديلالأعداداتحمالمزاودةالعدا!ا؟

محكومالكونأنزعمعلىمبنيةوهي.لمستقبلبوالتنبؤ

%،صة.وصفاتقوى،لهعددكلوأن،عدديةبقوانين

كلمية،قواعدإلىتستندلاالعدأدةأنالعلماءمحظم5ويزعم

يمارسونها.العالمحولالبشمنالمديدولكن

مهممفتاحهو،الشخصاسمأنالعدادونيزىم

باستخدامعددإلىيغيرالاسمفيحرؤ!فكل،لشخصبخه

والعبرية.،القديمةاليونانيةالهجاءحروؤ!علىمبهئينظام

اب!وعفيالأرقامتضافثمهـحا،الأعداداتتضاإذ

الأعدادأنافترض.تسعةإلىواحدمنعددإلىللوصول

،75وتتكون75،مجموعهايبلغشخصسملمسنالمشتقة

2،وأإلى12وتنفصلأ.2مجموء!ما7،وهمن

علىالعددهذايدلأنالمفترضفمن3،!جموعهماويبلغ

الذينالناسإنيقال،المثالسبيلف!لمى.الشخص/شخصية

الرقم2لهمالذينأماوأقوياء.طموص!ناال!ددلهم

حياء.وذوو،هادئونأنهمفيفترض

يكشفأنهالعدادونيزعماتضعددو!،ك

الأرقامبجمعحسابهيتمالذيالميلاد،عددهو،الشخصية

عددأيضماالعدادونويدمج.الثخصميلادمتاربفى

الشخصى،السنةعددلإيجادمنةأيأرقامع5الميلاد

سوفبمايتنبأ،حساباتهمفيالرقمهذابأناعتقادوهناك

السنة.!كذهفيللشخصيحدث

وليصوالتوقعوالتخمينالحدسعلىمبنيةأموروهأ-5

يعلملى*إذ،الصحيحةالعقيدةتقرهاولاالعلممن3!أسالها

وجل!.عزاللهإلاالغيب

العرافة.:أيضاانظم-

(.الشريعة)خ!ائصالإسلامانظر:.ادر!ا

الأفرادبينويحدثالأمد،،علويلصراعالعداوة

التيالمجتمعاتفيغالباويحدث،.والجماعاتوالعائلاوت

التيالحكوميةالسلطاتمنوغيرهاالشرطةقوةإلقتفتقر

أسلطةاأشكالمناخرشكلأيإله!أو،القانونتفرض

مركزعنالبعيدةالمناطقفييحد.ثكماالمركزيةة

نأالمركزيةالسلطةعلىيصعبالتىالمناطقأو،السلطة

بسببأو،الوعرةالتضاريسبسببفيهابمقوتهاتفرض

ميلإلىالعداواتأسبابوتعزى.القاسيةالمناخيةالظروف

التكرارمعجعلهمممابمبأيديهمحقهمأخذإلىالناس

تقعقدفمثلا.العداوأتهذهفيمنغمسينيصبحون

مكافحةومنظماتالمدينةشبابمنعصاباتبينالعداوة

أفرادأحديقومعندماتنشبالعداواتومعظم.الجريمة

عائلةأوجماعةمنفردإيذاءأولماهانةعائلةأوجماعة

.الانتقامبمحاولةعليهالمعتدىجماعةأفرادفيقوم،أخرى

ربمافإنهمقتل،حادثةبسببالانتقاممحاولةكانتوإذا

الحدثهذامثلويقود،أسرتهأفرادأحدأوالقاتليقتلون

بينالقتاليستمروقدالعداء.يعستمروهكذاغيرهإلى

العائلتينكلتامنأحدلاالغالبوفي،سنواتالعائلات

الاعتداءاتحوادثولكنبينهما،العداءنشبلماذاشذكر

بينهما.وحيةباقيةتظلالجديدة

الأفغانيةالجبالفىالعداواتمنكثيرحدثتوقد

،البلقانجزيرةشبهفيوصقليةكورسيكاجزيرتيوفى

الماسايمثلالمعزولةالإفريقيةالرعويةألمجتمعاتوفي

الولاياتفيالأبلاشجبالفىحدثتكذلكوالنور.

.المتحدة

منلكثيرخصبةمادةالعداوأتهذهشكلتوقد

مسرحيةالأعمالهذهأشمهرومن،والمسرحيةالأدبيةالأعمال

وليم.شكسبير،نظر:ا.وجولييتروميوشكسبير

زوجهاوفاةأوطلاقهابعدالمرأةتقضيهاالتيالمدةالعد!

فيالحكمةومن.غيرهمنفيهاتتزوجأنلهايحلولا

وإعطاء،الأنسابتختلطلئلاالرحماستبراءتشريعها:

وإظهار.والثانيةالأولىالطلقةحالفيللمراجعةفرصة

آثاروهدم،الوفاةحالةفيالمتوفىالزوجعلىالأسف

دونحيلولةهذاوفي،والعاطفيةالجسميةالسابقالزواج

والمعنوية.والنفسيةالماديةالأمراض

وأأشهر،ثلاثة-تحيضلالمن-العدةتكونأقسامها.

لذواتالحملبوضعأو،الحيضلذواتحيضاتثلاث

وهيزوجهاللمتوفىأياموعشرةأشهرأربعةأو،الحمل

حاملا.ليعست

الأولىالطلقةمنالعدةخلالزوجتهمراجعةوللزوج

منهبانتالعدةانتهتإذاأماجديد،عقددونوالثانية

بينونةمباشرةبانتالثالثةطلقوإذا،أجنبيةوصارت

.كبرى

ماله،فيأوزوجهاعلىالعدةفيالمرأةنفقةوتجب

.العدةفيوهيالمرأةنكاحالزوجغيرلأحدوليس

.الزواجبمالنفقةبمالطلاقأيضا:انظر
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.المضغوطبالهواءتعملتدرةادةالهوائيةالعدة

فأطباء.مختلفةاممتعمالاتعدةلهاالهوائيةوالعدد

لإزالىا!غوطالهواءمثاقيبيستعملونمثلا،الأسنان

،السياراتميكانيكاصيانةوعمال.الأمشانتسوس

الصواميلربطلإحكامالهوائيةمفاتئالربطيستخدمون

المطارقفيستخدمونالبناء،عحالأما.القلاووظومسامير

تسمىآلةوتزود.الخرسانيةالأرصفةلتكسيرالهوائية

ذإ،للتشغيلاللازمبالهواءالهوائيةالعدة،الهوائيالملكبس

ضغطلقوةبعضمعبعضهاالهواءجزيئاتبضغطتقوم

بقوةالاأسةفتندفع،كيلوباس!صال007حواليإلىتصل

نيأر(الحلفوإلىالأمام)إلىتردديةحركةفيالهواء

في،انتردديةالحركةوتستخدم)دائرية(.دوارةحركة

الرمل،ومدكاتالبرشمة،وآلاتالصخورثقبآلات

بقوةيتحرككباسانجد،الالاتهدهوفىالحفر.وآلات

أسطوانةداخلفيالأماموإلىالخل!إلىالمضغوطالهواء

سرعةويبلغ.الالةنهايةفيالدقجهازعلىفيضغط

فيضربةالافثلاثةإلى000.2منالصغيرالمثقاب

يطلقهأوالمكبحأممباسايكبحالهوائيالم!جمحوفي.الدقيقة

المكبح.انظر:.السائقمنبذلكإشارةتلقيهبمجرد

مث!!،أغوىاآلاتفيفتستخدمالدوارةالحركةأما

وآلات،أسسناوجلاخات،اضبصأومفاتيجع،الحفارات

كالمروحةدوارجزءالالاتبهذهيوجد.الرمليةالصنفرة

.مصعو!أهواءطريقعرتشعلالهوائيةالمطرقةمتلالهوائيةالعدة

دائرية.حركةفيأووالأمامالحلىإلىالعدةالهواءضعطيدفع

الدوارويتحرك.ريشعدةله،الدفعدوار-دوامةيسمى

واحدةالريشعلىالمضغوطالهواءبدفعمغزليةحركةفي

المروحيةالدوامةتدوروعندما.دورهاحسبأخرىبعد

وأالخلجأوالحفر،بجهازالمرتبطالإدارةعمودتحركفإنها

فيالدوراتآلافتبلغبسرعةآخر،دورانيفعلبأي

هيالدوراتلهذهالفائقةوالسرعة.الواحدةالدقيقة

طبيبعيادةفينسمعهاالتيالحادةالضوضاءمصدر

الالاتومنالنفاثالمحركتوربيناتومن،الأسنان

الهواء.بضغطتعملاشتيالدوارةالأخرى

والرقم.العدد:ان!إ.الأصليالعدد

ي!مهمة)تواريحالريافحياتانو:.الأصمالعدد

المنطقى.العددبمالحسابىالعاملبمباي.ط(بمالرياضيات

يقاوممدىأييو!إلىالذيالعددالأوكتانصكدد

وقودآخريحترقعندماالخبطويحدث.الخبطالمحركوقود

علىالحصولويمكنجدا.سريعاأوفوراالمحركأسطوانةفى

ميلمعللخبطالوقودميلبمقارنةالمحركوقودأوكتانعدد

مزلمنالمرجعيوالوقوداختبار.محرككطمرجعيوقود

)وقودوالايسوأوكتان(الخبطإلىميال)وقودأعادياالهبتان

صفرقدرهأوكتانعددالعاديوأطهبتانأطحبط(.مقاوم

إذاء8أوكتانعددألمحركولوقود.001كتانوللايسوأو

منالمصنوعالمرجعىكالوقودالخبطنفسعنهينتجكان

لهالبترولومعظم.عاديهبتان%أوهآيسوأوكتان%85

.001إلى08منأوكتانعدد

.عاصالرإيثيلرابع،البترول:أيضاانظر

منخلبمالحسابيالعاملانظر:.الأوليالعدد

الأعداد.نظريةإيراتوسثينيز،

بإعطاء،كميةأومقدارا،يعينعددالتعييئيالعدد

المقدار.هذاتكونالتيالوحداتونوع،الوحداتعدد

وأبالرقمكتابتهيمكنالذيالعددأضعيينياالعددويشمل

ستة،المثالسبيلفعلى.القياسوحدةورمزواسمبالحروف

وأربعةء،32،كمأ8دولار،15.7رطلا،09امتار،

تعيينية.أعدادكلها،ايام

لوحدةا:أيضانظرا

.الرياضياتبمالتربيعيالجذرانظر:.الخياليالعدد

العنصر(،الذرات)خواصالذرةانظر:.ادريالعدد

)خواصالإشعاعيالنشاط(،الدوري)الحدولالكيميائى

النظير.الوى(بم
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وا!عدادالموجبة)1!عدادالجبرانظر:.السالبالعدد

(.السالبةدلأرقامالترليعي)الجذرالتربيعيالجذر(؟السالبة

العهدمنالرابغالكتابالعددسفرسالر.العدد،

نانيةاليمالإنجيلنسخمنجاءالذ.عب،وعنوانه،القديم

تصفالتىالكتابمنأجزاءعلىيدل،واللاتينية،القديمة

.عشرةالاثنتيإسرائيلبنيلقبائل،الترقيمأو!التعداد

إكتمابالأن،دقةأكثركانربما،البريةفيالعبريوالعنوان

منالتقليديةالأربعينأعوامهمأثناءلإسرا!بني،عنيحكي

مصر.مغادرتهمبعدالبريةؤيوجوههمءلىالهيام

لموسىتعالىاللهبأمرسيناءجبلفيالعدد،سفريبدأ

ببنيالكتابوينتهي.إسرائيلبنيبإحصاءاد!لامعليه

شرقيبقعةوهي،مؤابسهولعلىيخيموزاوهم11إسرائيل

الكتابويلقي،كنعانأرضدخولهمقبلاوذلك،نالأرا:نهر

نبيابوصفهالشخصيةالسلامعليهموسىفضائلالضو?لجى

العددسفرتضمن.المراسشديديالمتمرديمنإهـرائيللبني

جانبإلىالدينيةالموضوعاتمنمتنوكة!جموعةأيضا

الكهنوتيالدورتصفقصصذلكفر،بما،الرئيسيةالقصة

مقاطعوتصف.الإسرائيليةالقبائلإحدىوهمللاويين،

،الطهارةطقوسمثل،الدينيةالطقوسإجراءأتأخرى

الله.إلىبهاالمتقربوالتضصية

هوأخرىمساحةأيمماأومعينبددفيالسكان1ممكدد

تلكأبرالبلدذلكفييقطخونالذينللناسالإ"جمالىالعدد

يسمىولماللهجرةنتيجةالسكانأعدادوتتغير4.المساحة

.والوفياتالمواليدأعدادبينالفرقوهو؟الطبيعىالتكاثر

مما،الوفياتعددعنالمواليدعدديزيدالدولم!ظموفي

نقصهنالككانإذاإلا،السكانأعدا،زيادة!!ثييدي

.الهجرةعنناج

العالمسكان

218/5!...0002نحوإلىالعالمسكانعددارتةح

سنويبمعدلالناسأعدادوتزايدتام699شممامنسمة

كانالعالمسكانعددأنالدارسونويقدر.%ا،61مقداره

منالفترةفيتضاعفثمأم،065عامطصون005

عاممندمراتءحواليتضاعفث!ا.ام85.-ء16.

أ.أ.085

توزيعنمطتغييرإلىالمتعددةالهجراتأدتوف-

هذهوتضمنت.الماضيةالقليلةأقروناخلالاحالمسكان

الهادئالمحيطوجزرالأمريكتيناحتلاأ!ا-الهجرات

الووسيةالعناصرانتقال2-ول!ملالاتهمالأوروبيينبوساطة

إلىالصينيينهجرة3-الهادئالمحيطإلىآلى!اعبر

منشوريا.

تناقصبسببالاسيويةالقارةسكانعددتزايدوقد

المجاعاتتفشيتناقصعنأولأالناتجةالوفياتمعدلات

الشاملةالصحيةالإجراءاتبسببولاحقا،والأوبئة

تناقصأدىكما،الختلفةالآسيويةالبلدانفىالمتخذة

عددتزايدإلىاللاتينيةوأمريكاإفريقيافىالوفاةمعدلات

.هناكالسكان

تأثيرالختلفةالقاراتسكانأعدادفيالتفاوتويعكس

الأعدادعلى،والهجرةالطبيعيللتكاثرالختلفةالمعدلات

كانتوقدعشر.السابعالقرنمنتصفمنذهناكالقاطنة

كانوقدالأكثر.التزايدفترةهيالماضيةالثلاثةالقرون

ماتكونوهينسبيا،ضئيلاالنازحينمنآسيانصيب

النسبةنفسوهي،العالملممكانأخماسثلاثةمنيقرب

السابعالقرنمنتصففيبهاتتمتعكانتالتي

إلىأوروبامنالجماعيةالهجرةادتوقد.عشرالميلادي

أما.الأمريكيتينالقارتينسكانأعدادفىالكبيرالتزايد

عددبلغالتي،الصينف!بالسكانازدحاماالبلدانأكثر

وتتلوهاام699عامنسمةالا252..000188سكانها

ثم،نسمة)0003.08479الهندالسكانعددناحيةمن

وإندونيعسيانسمة10.426ه!...المتحدةالولايات

المناطقمنالهجرةارتفعت.والريفالحضرسكان

الغربيةالبلدانالتصنئفيتزايدبسببالمدنإلىالريفية

حتىهذا،يومناإلىمستمراالوضحعهذاومازال.واليابان

التاسعالقرنوفي.زراعيةبقيتالتيالبلدانتلكفى

الولاياتفيالناسمن%5هناككانالميلاديعشر

علىسكانهاعدديزيدأماكنفىيعيشونالمتحدة

نحوإلىألانالنسبةهذهتزايدت.نسمة00225

من2%0نحوكانعشرالتاسعالقرنوفى%75،

ارتفعتفقداليومأماإنجلترا،مدنفىيعيشونالسكان

.%09حواليإلىالنسبةهذه

السنويوالنموالعالمسكان

السكانعددالمكاد

(ام699)تقدير

لمه000.218ر...العالم

000،000.18أستراليا

3..000.000557آسيا

731لأ...لم...إفريقيا

)000.000713أوروبا

20003232"..الجوبيةأمريكا

0004582،"..الشمماليةأمريكا

)بماالهادئالمحيطحزر

.1000.00013(ليوزيلندذللث!ى

الشويلنموا

(م6991-1002)

6،1%

3،1%

6،1%

8،2%

3،"%

6،1/

9،.%
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تعداداالحكوماتمعظمتنظم.السكانيالإحصاء

الأعداد،لمعرفةوذلك(للسكاندوري)إحصاءلسكانها

أ!دراسةاوتسمى.السكانوخصائص،السكنومكان

الدراساتعلمبالحيويةالإحصاءاتلهذهالإحصائية

لسكانهاتعداداتالدولمنالعديدأجرتوقد.السكانية

خلالأ!دولامنالمزيدنفذتهاكما،الخمسينياتفى

الإحصاءانظر:.والثمانينياتوالسبعينياتالستينيات

علم.،السكانيةالدراسات،السكاني

،كبيرةبسرعةسكانهعدديتزايدالذيالمجتمعالعمر.

المجتمعفإنكذلك.الأطفالمنكبيرةنسبةيضمماغالبا

منقليلةنسبةيضمماغالباببطءسكانهعدديتزايدالذي

العمريةالمجموعاتنعسبإحصاءاتوتساعد.الأطفال

أعدادزيادةلمواجهةالمسبقالتخططفيالمجتمع،الختلفة

الحاليةالتقديراتوتشير.المسن!تأوالعمالالمدارسأطفال

ثلاثةكلب!تمنأنهإلىالعالممستوىعلىالنسبلهذه

عاماعشرخمسةعنعمرهيقلواحدافرداهنالكفإنأفراد

ثلاثةهناكفإنأشخاصخمسةكلبينومن)%32(.

يشكلبينما%(.)62عاما64وأءلينأعمارهمتتراوح

.%6عنتقلنسبةعاما46عنأعماره!اتزيدالذينأولئك

السكانمن2%0حواليهناكالمتحدةالمملكةوفي

أعمارهمتقع%46وحواليعاما،61عنأعمارهماتقل

56عنأعماره!اتزيد%أ6وحوالي،عاما64و61بين

مقارنةاخسنصعارلعسبتتزايدالناميةالبلدانوفيعاما.

سصان.11تزايدمعدلاتفيهاتقلالتيالصناعيةبالبلدان

تقلالتيالفئةفيالسكانمن%06حوالييقعالصينففي

زهاءالفئةهذهتش!صلالهندوفىعاما،92عنأعمارها

منسسبةفإنبريطانياصىأما07%نحوالفلبينوفي%65،

بعضوفي.فقط%04هيعاما92عنأعمارهمتقل

عنتقريباالسكانعددنصفأعمارتقلالإفريقيةالبلدان

46عنأعمارهمتزيدالذينأولئكيشكلبينماعافا،51

فقط.3%نسبةعاما

إلىوالمتقاعدينالأطفالأعدادمقارنة.العالةنسبة

الذينالتابعيننسبةتبينالعملسنفيالسكانأعداد

كانتإذاكبيرةالنسبةهذهوتكون.إعالةإلىيحتاجون

الدولمنولكثير.كبيرةغيرهمعلىيعتمدونالذيننسبة

أ!الةالنسبةعاليةمعدلاتسريعاالمتزايدةالأعدادذات

علىكبيرءوضئكبإلىالتابعينإعالةوتؤدي.هذه

.البلدانهذهفيالعاملةالفئاتكاهل

السكانيالنمو

ذاتالدولفىسرعةأكثرالسكانيالنمويكون

تؤثرأنالهجرةلموجاتويمكن.المرتفعةالمواليدمعدلات

الجنسين.التوزئليننسببتغييروذلكالسكانعددعلى

النساءالرجالفاق،المتحدةالولاياتفي،المثالسبيلفعلى

إلىالمهاجرينمعظميلأنوذلك،الحقبمعظمفىعددا

إلىالهجرةوبتناقصرجالأ.كانواالمتحدةالولايات

عاموبحلولالنساء.نسبةتزايدت،المتحدةالولايات

.الرجالمنأكثرالنساءعددكانأم059

دولبينعشرةالتاسعةالمرتبةالمتحدةالمملكةوتحتل

أدقمنبعضالديهاأنكما،السكانأعدادحمسبالعالم

م1018العامومنذ.السكانبنموالخاصةالإحصائيات

وقد.أعوامعشرةكلللسكانتعدادبريطانيافييجرى

العامخلالالإحصائياتهذهفىالوحيدةالفجوةحدثت

العالميةالحرببسببالتعداديجرلمحينماأم419

فيوالوفياتوالزيجاتالمواليدتسجيلفرضوقد.الثانية

الأمرذلكساعدوقد،أم837عاممنذالمتحدةالمملكة

ويتزايد.الدقةمنالمزيدالسكانيةالإحصائياتإكسابفى

مليونا.157فمنببطء،المتحدةالمملكةفيالس!!انعدد

عامفيمليونا95إلىتزايدهميتوقعأم989سنةفي

وقدم.1102العامبحلولمليونا.495إلىثمم1002

نسبةحالياوتشكل.السنكبارنسبةفيزيادةحدتت

عاما65)أيالطيعيالتقاعدسنفوقالذينأولئك

%أ5بمقارنة%أ8حواليللنساء(عاما6و.للرجال

الأوروبيةالبلدانفيالوضعهذاويسري.أم619عام

.الأخرى

مرتفعاالسكانيالنموكانوليوزيلندا،أجاأستراشصى

عامبأسشرالياالأوروبىالاستيطادبدءسذعامةبصيسورة

الخمسينيات.وخلالأم084عاموبنيوزيلسداأم788

نصفالهجرةشكلت،العشرينالقرنمنوالستينيات

نيوزيلندا.فىالثلثوحواليأستراليا،فيالسكانيالنمو

أنهاإلا،السبعينياتفيالبلدانتلكإلىالهجرةوتناقصت

الولادةمعدلاتأنعلىبعد.فيماعهدهالسابقعادت

منألفلكل15حوالي-البلدينفيمنخفضمةتبقى

نمؤاونيوزيلنداأستراليامنكلتشهدأنويتوقع.السكان

تزايديتوقعحيث،التسعينياتحقبةخلالبطئاسكانيا

عامبحلولنسمةمليون02نحوإلىالأسترالي!تأعداد

علىالهجرةمعدلاتبقيتإدافقطزلكن،م0002

.الثمانينياتفيشهدتهاالتيالمستويات

من75%حواليالناميةالدولسكانعددويشكل

بر37تفوقنسبةوالهندالصينوتمثل.العالمسكانعدد

03الهندفيالولادةمعدلويقارب.العالمسكانمن

الصينفيالولادةمعدلهذاويفوق،نسمةألفلكل

وفى.نسمةألفلكل02حوالىهنالكيبلغحيث

متشددةسياسةالصينيةالحكومةاتبعت،الاخيرةالسنوات
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لكلواحدبطفلالمواليدعددبتقييدوذلكط،النسللتحديد

تلكالولادةمعدلاتتفوقإفريقياأن!إءبعض.وفىأسرة

نسمة.ألفلكل04تبلغإذبالهند،الخاصة

مقدراكانممابأكثرالعالمسكانأعد.ادتزايدتوقد

تنبأتفقد.العشرينالقرنمنالثمانتجاتآواخرفيلها

!ميزيدالعالمسكانعددبأنسابقةفترةفيالمتحدةالأم

الفعليالنمومعدلبلغبينما%.أ6،يبلغسنويبمعدل

فىالفارقوهذاالثمانينياتأواخرفي%أ7،للسكان

بماالأعدادزيادةإلىيؤديضئيلا،يبدوقدوالذيالنسب

علىالنموامشمروإذا.عامكلأسمةملايينخمسةيفوق

العامبحلولسيتضاعفالعالم،سكانعددفإنالمنوالهذا

.سنواتبعدةالمتوقعالموعد.قبلأي2802

بينالحاصلالتناقضإن.الإقليميةالنمومعدلات

إلىمردهايكونقدوالفعليةقعةالمتمالنمومعدلات

بيئإذ.الناميالعالمفيالمتوقعزفوقالتيالنمومعدلات

نسبتهمطا!امروللبلدانعامبشكلالسنويالنمومعدل

سيتضاعفالدولتلكسمكانعددأنيعنىكا1.2%

فىالمعدلاتأعلىمناثنانسجلوقدعاما.33خلال

فيالس!ص،نأعدادتتضاعفأنوليتوقع.غزةوقطاعكينيا

البلدانوفيفقط.عاما17خا*لالمنطقتينهاتين

معدلوهو%.،6عامبشكلالنمو،معدلبلغ،الصناعية

وفيعاما.012خلالالسكانأغدادبموجبهستتضاعف

والدنماركالنمسافيهابما-الثكشاعيةالبلدانمنالكثير

انخفضتبلمطلقا،السكانأعدادتزدلم-والمجروألمانيا

.الحالاتبعضفي

بينتزايداالأسرعالفئاتفإنونيوشيلندا،أسترالياوفي

أسترأليافي(الأصليون)الأمشراليونالأبورجير،همالسكان

داحواليالآنوهناكنب!زيلندا.فىوالماووريون

معمقارنةالنيوزيلنديينالماووريينمن0002003

من000.002هنالكأنكماأم45إهعام000.001

بصورةأعدادهمتزايدتوقد.الأسترالبينالأبورجين

وقد%5حوالييبيغعامبمعدل،الثمانيفاتخلالسريعة

تزايدإلر،المتسارعالتزايدذلكالأسنراليةالسلطاتعزت

وذلكالأبورجينإلىبانتمائهمأقرواالذينالسكانأعداد

.ام869عامتعدادفيمرةلأول

السكانيالانفجار

عامبحلولنسمةبلايين85.العالمسكاز،عددتجاوز

وحعسب.سنويا%6.1بحواليالعددوتزايد.م6991

العامبحلولسيتضاعفالعالمسمكانعددفإنالمعدلهذا

مصطلالمتسارعالتزايدهذاعلىأطلئوقد.م2802

السكاني.الانفجار

منآلافلعدةالولادةمعدلاتكانت.الأسباب

بطئابقيالسكانأعدادفيالتزايدلكن،مرتفعةالسنين

خلالفيأنهإلاأيضا.مرتفعةكانتالوفاةمعدلاتلأن

فيالتقدمأدىالميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

تحسينفيدوراوألاتصالاتوالنقلالزراعةمجالات

،الأمراضمنالعديدتفشىمحاربةوفي،المعيشةظروف

ونمتالانخفاضفيالوفاةمعدلاتبدأتلذلكونتيجة

صريعة.بصورةالسكانأعداد

نزح،الشماليةوأمريكاأوروبافيالصناعيةالبلدانوفي

وفي،المصانعفيأعمالأوتولواللمدنالناسمنالكثير

فيللمساعدةضرورياللأسرالكبيرالحجمكان،المزارع

الكبيرةالأسرةإعالةالصعبمنكانأنهغير،الأعمال

الولادةمعدلاتأخذتلذلكونتيجة.المدينةفيالحجم

الزراعيةالبلدانفيلكن،الصناعيةالبلدانفىالتناقصفي

فيالهبوطيحدثلماللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافى

انحدرتثم.الحاليالقرنمنتصففيإلاالوفاةمعدلات

فيانخفاضيصاحبهاأندونسريعاالوفاةمعدلات

بصورةالعالمفيالسكانأعدادوتزايدت.الولادةمعدلات

التيالناميةالدولفيألصرعبمعدلتزايدتولكنهالصريعة،

التزايد.ذلكأعباءمواجهةتستطيعلا

الناسعددالدقةوجهعلىأحديعرفلا.النتائج

منالعديدويخشى.الأرضتستوعبهمأنيمكنالذين

الإنتاجيتخلفأنالخبراءوبقية،والاقتصاديينالعلماء

ويعتقد.أطوللمدةالسكانيبالانفجارمقارنةالغذائي

يأالسكانى،التكاثرمنقريباسيعانيالعالمانهؤلاء

مستوىتوفيرمعهيمكنلاحدإلىالسكانعددمميصل

لهم.العيشمنمقبول

م،القاراتفيالسكانيخافة

باوروأ

يقيافرإ

ليةلشماامريكاأ

الجنوبيةأمريكا

.............

كم2نسمة97

ا...........

اكم2نسمة68

....

اكم2نسمة25

ا...

/كم2نسمة91

...

/كم2نسمة18

12كم/فردان

دائم.دشكلمستقرولىسكالى!ايوجدلاأنتاريهيكا:

أسزاليا.قارةضمتالهادئالمحيطحررفيالسكاركتا!ة-

ن!ليةأومعلوماتعلىباء،أم699لعامالعالميال!ضابتقديراتاللصدر.

.المتحدةالأم
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مالتوسروبرتتوماسالبريطانيالاقتصاديطرحوقد

نإقالإذعشر،الثامنالقرنأواخرفيالتكاثر،نظرية

بأنوتنبأ،الأرضإمكاناتيفوقحدإلىيتزايدونالسكان

إذاإلاشائعاأمراستصبحأعوارثاوبقيةوالحربالمجاعة

ويعارضالنمو.معدللتخفيضخطواتالناساتخذ

إنتاجفيالزيادةبأنويعتقدون،مالتوسآراءالكثيرون

الزيادةستجاري،أخرىبتطوراتالمصحوبةالغذاء،

سبيلعلىالستينياتوخلال.اسم!سانأعدادفيالمستقبلية

سلالاتواستخدامالمطورةاشراعةطرقساعدت،المثال

فىأصناميةاالدوأ!ساعدت،العاليةالإنتاجيةذاتالمحاصيل

تلكحققتوقد%،25بحوالىالزراعيإنتاجهازيادة

تسميةعليهاأطلقأنلدرجةأضظيرامنقطعنجاحاالجهود

معيختلفونممنالاخربعضهمويعتقدالخضبراء.الثورة

عددمنبكثيرأكبرأعدادإعالةيمكنهاالارضأنمالتوس

ويشيرللموارد.عدالةأكثرتوزيعظلفيوذلكالسكان

منحاجتهميفوقمالديهمالس!صانبعضأنإلىهؤلاء

جوعا.الاخربعضهميتضوربينماالغذاء

نأالناسمنكثيريعتقد.السكانكلومنالحد

أ3صارثالمسببالأخرىوالضرورياتالغذاءفىالتناقص

علىهؤلاءويحث.أ!سكانانمومنبالحدفقطتجنبهيمكن

ويسمى.اسفاةألمعدلمساولمستوىالولادةمعدلتخفيض

أولئكمكانأسحلوافقصأاناسيولدحيث،الشرطهذا

معظمويشك.للسكانالصفريالنمويسمىتوفوا،الذين

شريبا.الصفريالنمومعدلتحقيقإمكانيةفيالناس

تمظيمابرامجالبلدانحكوماتمنالعديدشجعتوقد

الجهودهذهأنغير،الولادةمعدلخفضبهدفوذلكالنسل

مستوياتتبقىحيثالمناطقمعظمفيضشيلانجاحالاقت

نأالفقراءمنالكثيريرغب،المثالسبيلفعلى.متدنيةالمعيشة

فييرعاهممنهساكيكونحتىالحجمكبيرةأسرلهمتكون

نجاحاالنسلتنطمبرامجتلاقىأنالمحتملومن.كبرهم

منوالاقتصاديالاجتماعيالتقدميتمكنمالمبسيطا

أ!ناطرت.اتلكفيالناسلغالبيةالمعيشةبمستوياتالنهوض

الموسوعةفيملةذاتمقالات

الأرصىا!الماالبشريةالأحاس

روبرتتوماس،اضوسماالسكانيالإحصاء

العداءمحرونالحيويةالإحصاءات

يةلمدابول،يرلخإ

والولماةالولادةمعدلاتالسملتحظيم

انسمرهجرةعلم،ليةالس!طالدراسات

ال!عدادوأكثرللعد.يستعملرقمأيالصحيحالعدد

،امثلالعد،فيالمستعملةالأرقامهىالمألوفةالصحيحة

للأعدادالكاملةالمجموعةوتضم.7،28501،

،-28-7،،أ-مثلوأعدادأأيفما،الصفرالصحيحة

لهموازسالبعددموجبصحيحعددولكل.5-01

+5فمثلا،صفرا.يعطىالموجبالعددإلىأضيفإذا

وتطرحتجمعلأنقابلةالصحيحةوالأعداد،.-(ه)-

وتقسم.وتضرب

الأعداداستعمالمعظمهافياشياضياتوتتضمن

الحساباتبعضإجراءيستحيلوبغيرها،الصحيحة

وصفعلىأيضاالصحيحةالأعدادوتعين.الرياضية

فوقتكونأنيمكنمثلافالحرارة.معيمةيوميةأوضابخ

تحته.ا:أ!فرا

الأعداد.نظريةانظر:.الطبيعيالعدد

الطاقة(بمالذرات)حواصالذرةانظر:الكتلى.العدد

الجدول)تطورالكيميائيالعنصرالوو!ة(،الطاقة)عدمالنووية

النظير.(بمالدوري

)الموجاتالهوائيةالديناميكاانظر:.الماخيالعدد

إرنست.ماخبمالطائرة(بمالصوتحاحرزالمحاراتاصدميةا

شكلعلىعنهالتعبيريمكنعددأيالمئطقيالعدد

صحيحاعدداو)ب(صحيحاعددا)أ(يكونعندما

أكبرتكون،كاملةأعدادالصحيحةوالأعدادالصفر.عدأ

علىالمنطقيةالأعدادوتشتملللصفر.مساويةأوأصغرأو

3-مثلسالبةوأعداد3و3مثلموجبةأعداد

التعبيربالإمكانلأنمنطقيةأعدإدالصحيحة2عدادوالأ

كتابة3نستطيعفمثلا(.ت)كسورهيئةعلىعنها

المتناهيةالعشريةوالكسور.هو-3هيئةعلى-5و

فمثلا.أيضامنطقيةأعدادأالمتكررةالعشريةوالكسور

نعبروعندما،متناهعشريكسر.7،أالعشريأعسرا

الشمريةالكسوروفي.3يصبح!هيئةعلىعنه

مجموعةنفسأوالرقمنفعم!تكرارنلاحظالمتكررة

الرقمأننرى.،6المتكررالعشريالكسرففى.الأرقام

علىعنهنعبروعندما،محددةغيربصورةرأ6

.2بالكسرعنهيعبر.6،فإنهيئة

الكسرهيئةعلىعنهاالتعبيرلايمكنالتيوالأرقام

على)باي(طكتابةيم!ضفمثلاصماء.أعداداتسمى

غير.95141.3توازيتقريبيةبقيمةعشريكسرشكل

يمكنولايتكررولامحددةغيربصورةيستمرالكسرأن

أصم.عدد)باي(.طفإنلذلك.عشريكسرإلىتحويله

.باي.ط:أيضاانظر
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الحبح.)تعدمالجبرانظر:.الموجبالعدد

منا!سم)أنواعالنحويالاسمانظر:الئحوي.العدد

الجمع.(؟عددهحيث

تشكيلفيوتستخدمبالقدرةتدارالارتالورلق!صكدد

وطرقهوجلخهوثقبهوقطعهالفلزبثنيتقومكما.الفلزات

وتسمى.مطلوبشكلأيإلىلتحويلهوكبسهوكشطه

الأكثرالالاتعددعمليات"شمل.الالاتعددأيضا

الكيميائيةأوالكهربائيةالطاقةمثلقوهـااستخدامتقدما

الصوتية.فوقالطاقة(والمغنطسيةوالحرارة

معظمتصنيعفيمهمادوراالورعشعددتؤدي

أجزاءعملفيالورشعمالويستخدمها،الفلزيةالمنتجات

والثلاجاتالراديووأجهزةالسياراتمثل،المنتجاتبعض

مثل،الأخرىالمنتجاتمنالعديدوتصهعالتلفاز.وأجهزة

صنعتهاالتىالالاتبوساطة!جات،والمن!والأثاثالكتب

.الالاتعدد

بعضهايقومالالاتعددمننوعد..نحويوجد

الآخربعضهاويقوم،الثقبأوالجلخمثل،واحدةبعملية

.متعددةمهامبتنفيذالاليةالتشكيلمراكزباسموالمعروف

لتغييرأوتوماتيةأجهزةالاليةأتشكيلامراكزلدىوشوافر

وتعمل.عدةمائةمنأكثربعضهاتستخدموقد،العدة

التحكميسمىبنظامأوتوماتياالالاتعددمنالعديد

الرقمي.

نظاملتكوينببعضهاالورش!عدد!تتصلأنويمكن

نظامفىالعددمنعدةكلوتفوم.مرنتصنيع

الفلزوينقلللفلز.مختلفةشغلبعمليةالمرنالتصنيع

عدةمن،الشغلقطعةويسمى،شغلهيجرىالذي

تيةأوتوءطومعداتالروبوتبولحماطةأخرىإلى

لي!شعأنواحدمرنتصنيعلننامويمكن.أخرى

متنوعة.أجزاء

،الأحجاممنواسعمدىفيالآبرلاتعددوتتوافر

قطعةأكبرحجمعلى،للحجمالالةمشغلاختيارويعتمد

شغلها.يجريشغل

الأساسيةالورشعددعمليات

الالة:بهاتقومالتيالعملياتمنرئيسياننوعانهناك

العملياتوتشملالفلز.تثكيل2-الفلزإزالة-ا

منجزء)محو(كشطأوقطعالىملزإزالةفىالأساسية

قطعةتشكلالفلز،تشكيلعمليةوفي.الشغلقطعة

منها.جزءأيإزالةبدونالشغل

إزالةعملياتمنأسامميةأنواعستةيوجدالفلز.إزالة

التفريز3-ألاليالتثقيب2-الخراطة-ا:هيالفلز،

الثقوبوفتحوالتشكيلالتسوية5-النشر-4

الكشط.عمليات6-

أشكالإلىالفلزلقطعأساساتستخدمالخراطة

استعمالأ.الورشعددأكثرهيالخراطةوآلات.مستديرة

الإدارةوأعمدةالغفلالتروسقطعالخراطةالاتوتصنع

.الأخرىالفلزيةالقطعمنوالعديدوالعجلات

الشغلقطعةوتثبت.الأساسيةالخراطةالةهيوالخرطة

قطعةجانبعلىالقطععدةوتركبدوار،محورعلى

الشغل،قطعةدوراناتجاهعكسىالعدةوتتحرك.الشغل

.المطلوبللشكلالشغلقطعةتصلحتىالفلزفتقشر

القطععددمنأنواععدةذاتالبريجيةوانحرطة

البريج.يسمىالذيالدوارالعدةماسكعلىوتركب

القطع،عملياتمنالعديدتؤديأنالخرطةلهذهويمكن

.الأخرىتلوالواحدة

وعدددوارةمحاورعدةذاتالخراطةالاتوبعض

الالاتهذهوتقوم.الوقتنفسفىكلهاتعملقطع

نفسفيالختلفةالعملياتمنبالعديدالمحاورا!لتعددة

قطعةكلالالةوتحرك.قماإلشغلمنعددعلىالوقت

.العملياتجميعتتمحتىالتاليةالعدةإلىقطععدةمن

الثقوبوتوسيعوالتجويفالثقبيشملالآليالتثقيب

حتىدائريةثقوبتقتطعالثقبعملياتوفي.والقلوظة

التيالثقوبأما.فلزيةقطعةفيمشتيمترونصفسبعةقطر

صغيرةتكونقدفإنهادوارحلزونىمثقابطريقعنتقطع

السنتيمتر.منالألفمنواحدإلىقطرهايصلبحيث

علىالحلزونيةالمثاقبتركبالالاتورشمحظموفي

الالةعاملويضع.الفمغطيةالثقاباتتسمىضخمةآلات

المثقابيوطئثم،المثقابتحتمنضدةعلىالشغلقطعة

،حادةقطعحوافبعدةالمثقابلقمةوتتمتعالفلز.داخل

إزالةعلىاللقمةفيأكثرأولولبيانأخدودانويساعد

الثقب.منالفلزقشور

عنقطرهايزيددائريةثقوبتقطع،يفالتجووفي

فيأيضاالتجويفويستخدم.ونصفسنتيمتراتسبعة

قبل.منتثقيبهاتمالتيالثقوبوتنعيموتشطيبتوسيع

.حادةواحدةقطعحافةذاتقطععدةالتجويفولالات

قطعةبقاءمعالعدةتدور،الصغيرةالتجويفآلاتوفي

فىثابتهالعدةفتكونالضخمةألالاتفيأما.ثابتةالشغل

الثقوبتوسيععمليةوتشمل.الشغلقطعةتدورحين

لولبةفتشملالقلوظةأما.الداخلمنالثقبتنعيم

القلاووظ.انظر:.الثقبداخلالقلاووظ

الالاتمشغلويستخدم،العميقةالثقوبلعم!

وأواحدةحافةذاتعدةتدفعحيثخاصةعمليات

قطعةداخلقضيبنهايةفيومركبةالحوافمتعددة
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الدائريةالثقولىيقص!!المثقاب

حاشةالقطعولاداةوينعمها.

.حادةواحدة

اضش!ب!اا!ةآالتخريممكب!ر

صماخلىاض!و!اتطبعاقى

ا!لز.ا

قطعةأو،العدةدورانالعملياتهذهوتشمل.الشغل

الثقبفيالعملياتأثناءفيويدفعكليهما.أو،الشغل

ثقبها.أثناءالشغلقطعةمنالناتجةالبرادةلطردسائل

ذاتمستديرةعدهتدورالعمليةهذهفيالتفريز.

القطععدةوتبدو.الشغلقطعةعلىمتعددةقطعحواف

هذهوتقوم.بارزةأسنانذاتعجلةالتفريزالاتمعظمفى

عددالآلاتمشغلوويستخدم.أس!!لزيةبعملالعدة

وأسنانالمشطوفةالأسطحمثل،أشسكاللقطعخاصةتفريز

فلزيةأجزاءص!أضفريراالاتبعفرتصنع.والشقوقالترس

التفريزآلاتوبعضأسيد.افيحملهايم!شبحي!،صغيرة

تكونالكنتوريبالتفريزالخاصةالآلاتمثلالأخرى

بطولالطائرةجناحقطاعاتإنتاجيمكنهالدرجةضخمة

.م42إلىيصل

ذاتقطعبعدةفلزيةلقطعةالاليالتشغيلعمليةالنشر

مننوعانويوجد.واحدةحافةطولعلىحادةأمشان

ويستخدم.الكنتوريوالنشرالقطعىالنشر،الآليالنشر

بطولللتقطيعالفلزيةالقضبانالقطعىالنشرآلاتمشغلو

وأالأسطحاتقطعالتفريزعدة

ادورا!أثماءالخاصةالأشكال

الشعل.قطعةفوق

ش!ليغيرالثقوبمشكل

حلاليسح!أوويدفع،التقب

اسشعل.اقطعة

إلىاغلرايتكلالثنيمكبس

طربتعرا!فلوبا!س!ص!ا

اجة.ال!-اغمميصعصهأ

بس!تحتكالتجيخعجلة

لتنعيمه.الشعلقطعة

منالمسطحةالقطعيقطعفإنهالكنتوريالنشرأما.معين

المطلوبة.الأش!!الإلىالفلز

الأوجهالتسويةتنعم.الثقوبوفتحوالتشكيلالسموية

هذهفيالتنعيمويشبهالفلز.منأضخمةاللقطعالمسطحة

فيالقطععدةولكناليدويةبالفارةالخشبتنعيمأسةالحا

والخلفالأمامإلىالفلزويتحركثابتةتكونالحالةهذه

المنتظمةغيرالأوجهتسوىالتشكيلعمليةوشيتحتها.

الأمامإلىالقطععدةوتتحرك،أصشقوقافيهاوتقص!!

الثقوبفتحعمليةوتغير.الثابتةالشغلقطعةفوق:الخلف

يتغير،المثالسبيلفعلى.الفلزيةأغطعةافيأضقباش!ط!

قضيبوالمثقب.مربعةثقوبإلىالمستديرةالثقوبشكل

أعمقسنكلوتقبما،الأسنانمنصفوفعليهطويل

-الثقب،خلاليدفعأوالمثقبويسحبسابقتها.قليلا!من

.المطلوبالشكلإلىالفلزالأممنانفتق!

محلتقريباتامةبصورةالتفريزعمليةحلتوقد

التفريزآلةفيالقطععددوتستطيع.والتشكيلالتسوية

والتشكيل.التسويةآلاتمنأصرعالأس!إلفلزيةتنعيم

دات!لىيةلطعةيق!المنشار

لالش!ولأومحددطول

المطلود!.

ق!ئقشرعدةلهاالخراطةالة

الشعل.قطعةمنالفلر

!
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منكلأالكشطعملياتتشمل.الكشططعمليات

عمليةفيالفلزويزال.الثقوب!مقلوواكصمقلالتجليخ

ولالة.تنعيمهبهدفالشغلقطعةسطحمز،التجليخ

قطعةعلىكبيرةبسرعةتدورتجليخ!جلةالتجليخ

المادةانظر:.الصنفرةورقمنأحجلةاهذهوت!ضع.الشغل

الكاشطة.

هماالتجليخعملياتمنأساسياننو،عانهناك

الأسطوانيالتجليخعمليةوفى.والسطحيالأسطوانى

التجليخ.عجلةعلىالمستديرةالشغلقطعةتدور

التجليخيسمىالأسطوانىالتجليخمنخوعويستخدم

وشكون.بالجملةاللإنتا!فيواسعنطاقعلىاللامركزي

إحداهماتحتكدوارتينعجلتينكأ5الأ/سطوانيالتجليخ

الشغل.قطعةالأخرىتجلخحينفيوتديرها،الشغ!بقطعة

إلىالسطحيالتجليخفيالمسطحة،الشغ!ظمةوتتحرك

التجليخمنكلوفى.دوارةعجلةعلىوالخ!فالأمام

ا-لمادةتقطإلحواف،السطحي،التجلييئالأسطواني

رقائقالتجليخعجلةعلىالمثبتةالكاشطةالمادةلحبيبات

ناعم.نسيجذاسطحامنتجة،الشغلور!عةمنصغيرة

أخرىمادةأوكاشطةعجينةالصقلفىيستخدم

النعومة،شديدسطحالتجليخعمليةمزاوينتجالفلز.لإزالة

الةوتتكونالفلز.منقليلةكميةإزالةفقطشعير،عندما

الصقلويضمن.كاشطةبمادةمغطىفلزيلمجمنالصقل

بهاوصولأالثقوبتشطيبعندالداللةمنالأقمىبالحد

ءجينةتوضع،العمليةهذهوفي،الدقيقةالأبعادإلى

تدخلحيثالرؤوستسمىأسطوانيةأجزاءعلىكاشطة

وألمسفل.أعلىإلىتحركهاأثناءالرؤوسوتدور.الثقوبفي

الطرقالفلزاتتشكيلعملياتتمثعملالفلز.تشكيل

منرئيسيةأنواعأربعةوهناك.والؤصاتنيواوالضغط

المكابس-2الحدادةآلات-أ:اتشكيلالات

.المقصات-4الثنيمكابس3-

بعض!وتوق.وضغطهبطرقهالفلزتش!لالردادةآلا!

،مطلوبشكلأيإلىيتحولحتىاسماخنالفكالالاتهذه

ضغطتحتقالبفيالساخنالفلزىأخمالاتتضغطبينما

الشكلليأخذالقالبمنجزءكلإلر،الفلزويتدف!ق.هائل

والتحمل.المتانةشديدةفلزيةأجزاءالطرقآلةوتنتجالمراد.

تستخدمثم،معينبشكلالفلزص!هيحةتطبعالمكابس

إلىوتحولهاالغفل،تسمىالتي،القطعةهذهلضغطقالبا

فىالثقوببعملالتخريممكابسوتقوا!.النهاىالشكل

الفازية.الصفائح

منت!طت.لعملصفالإلفلزتثنيالثنيمكابس

الفلزيةالأغطيةالعمليةبهذهالىشكلةالمنتجاتوتشمل

.والثلاجاتالكبائنوصفحاتابىعاراتوأسقف

بقطعتقومكما،الضخمةالفلزألواحتقطعالمقصات

بتشكيلذلكبعدالالاتمشغلوويقوم.الورقصفحات

المطلوبين.والحجمبالشكلنهائيةأجزاءإلىالفلز

المدقدمةالورشعددعمليات

الصلادةشديدةالفلزاتالمتقدمةالورشعددتقطع

وأالكوبائيةالطاقةالالاتوتستخدم.معقدةأشكالإلى

منأخرىأنواعأيةأو،المغنطيسيةأو،الحرارةأو،الكيميائية

لعملأساساالمتقدمةالاليةالورشعددوتستخدم.القوى

والأجزاءالسياراتأجزاءلصناعةالضخمةالفولاذقوالب

المتقدمة:الورشعددعملياتوتشمل.الأخرى

الاليالتشغيل2-الكهربائيبالتفريغالاليالتشغيل-أ

التشكيل-4الكيميائيالالىالتشغيل3-الكهروكيميائي

العالية.الطاقةذو

هذهتستخدم.الكهربائيبالتفريغالآليالتشغيل

ذلكفيبما،الصلادةشديدةالفلزاتثقبفيالطريقة

وتنتج.التقليديةبالطرققطعهايمكنلاالتيالفولاذسبائك

أشكالذووبعضها،ودقيقةناعمةثقوباالطريقةهذه

التشغيلطرقأكثرمنهيالطريقةوهذهالتعقيد.شديدة

استخداما.المتقدم

قطبمنالكهربائيالالىالتشكيلطريقةتتكون

القطبويصشع.الكهربائىالقطبانظر:.كهربافط

وهو،الجرافيتمنالأحوالمعظمفيالكهربائي

ويشك!.عاليةانصهاردرجةوذوللكهرباء،موصل

ويغمر.عملهالمرادالثقبصورةفيالكهربائيالقطب

وهوالكتروليتفيالشغلوقطعةالكهربائيالقطب

ليمركهربائىتيارعندئذويوجهللكهرباء.موصلسائل

تفريغافيحدث،الشغ!وقطعةالكهربائيالقطببين

القطبشكلالتفريغلهذاويكون.كهربائيةلشرارات

فىالشكلبنفسثقباالشراراتتحفروبذا.الكهربائي

الشغل.قطعة

الكهرباءتستخدمالكهروكيميائى.الاليالتشكيل

الشغل.قطعةمنالفلزاتيفتتكيميائيتفاعللإنتاج

ذاتالشغلقطعةمنالويقةهذهفيالكهرباءوتندفع

كهربائيةشحنةذاتقطععدةإلىالموجبةالكهربائيةالشحنة

وعدةالشغلقطعةبينالإلكتروليتمحلولويضخ.سالبة

تفاعلأذلكويسبببينهما.الكهربائيالتيارويوصل،القطع

قطعةوتأخذ،الشغلقطعةمنالفلزيفتتكهروكيميائيا

القطع.عدةوجهشكلالمشطبةالشغل

هذهفىالشغلقطعةتغطى.الكيميائيالآليالتشغيل

علىالقناعويحتوي.كيميائيةمقاومةذيبقناعالعملية

الشغل.قطعةفىصنعهاالمرادالثقوبشكلبنفسثقوب
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ى!ودليقةأحطحاناعمةتقولاينتجالكهربائيبالتفريغالآليالتشغيل

الكصدائى.التيارطريقعنالفلر

يذيب،قويكيميائىمحلولفىالشغلقطعةتغمسثم

.بالقناعتغطلمالتيالشغلقطعةأجزاءمنالفلز

علىالاسلوبهذايقوم.العاليةالطاقةذوالتشكيل

الفلزلوحلدفعالماء،العادةفيوهو،سائلعبرالضغطنق!!

،الاحوالمعظمفي،الضغطويولد.القالبانحناءاتفي

كهربائيةشرارةبتفريغأوالسائلفيمتفجرةمادةبتفجير

بصورةالعاليةبالطاقةالتشكيلأسلوبويستخدم.فيه

غيرالأشكالاذاتأضخمة،االفلزيةالأجزاءلعملرئيسية

الش!ط!.الصحنىالرادارهوائىمثل،المعتادة

يوجه.الأخرىالمتقدمةالآليالتشغيلعمليات

المتولدالشعاعباليزر،القطععمليةفي،الالاتمشغلو

جهازيسمىجهازمنالمتولدالمركزالضوءمنالرقيق

علىالليزرشعاعيوجهوعندما.المشغلةالقطعةعلىالليزر

عنتزيدحرارةدرجاتعنهاينتج،للغايةصغيرةمساحة

لعملالليزرأشمعةالالاتمشغلوويستخدم.م04)0..

الفلزبصهرذلكويتم.ودقيقةصغيرةثقوبأوتجاويف

الليزر.انظر:.أخرىمادةوأي

مجاليولدالمغنطيسيالتشكيلعمليةوفي

ملف.خلالكهربائيتيارمرورعندكهرومغنطيسى

القوةتشكل،الشغلبقطعةالملفيحيطوعندما

!ووإذا.فيهالفلزبدفعالشغلقطعةالكوومغنطيسية

إلىالفلزتدفعالقوةهذهفإنالشغلقطعةدأخلالملف

الخارخ.

رقيقةنافورةوهىالماء،بنافورةالقطعطريقةتستخدم

ويخلطم.الفلزاتلقطع،عالضغطتحتالماءمنللغاية

لزيادةكاشطةمادةمندقيقةحبيباتأحياناالمستخدمالماء

القطع.معدل

تياراالبلازماورلتققطعفىالالاتمشغلوويستخدم

عاليةالفلزاتفيثقوبلعملمؤينغازمنساخما

فيالفلزلوحلدفعمتفجرةشحنةيستحدمالعالةالطاقةذوالتشيهل

أ-.أ!ااالحماءات

البلازماوترش.البلازماالتيارهذاويسمى،الصلادة

قطعةعلىالبلازماشعلةيسمىجهازمنعاليةبسرعة

بشعاعالآليالتشغيلتسمىمماثلةعمليةوهناك.الشغل

عنالشغلقطعةفيالثقوبقطعيتموفيهاالإلكترون

عالية.بسرعةيتحركالإلكتروناتمنتيارطريق

فوقالآليالتشغيلتسمىأخرىعمليةوتوجد

عدةوتهتز.الصلادةعاليةفلزاتلقطعتستخدمالصوتي

فيمرة000202حوالىالصوتىالفوقللقاطعالقطع

وينحتكاشط،سائلفيالشغلقطعةرتغمر.الثانية

الفلزالكاشطة،المادةفوقالمهتزةالعدةمنالموثدالاحت!صاك

.المطلوببالشكل

الاليةالورشعددفيالرقميالتحكم

لعددالأوتوماتيالتشغيلنظامهوالرقميالتحكم

بوساطةالنظمبعضفيالتعليماتتعطى.الاليةالورش

وأالورقمنالمصنوعالشريطهذاويحتوي.تحكمشريط

وتمثل.رقميةشفرةصورةفيتعليماتعلىالبلاممتيك

بممغنطسية.أوثقوبشكلعلىالشريطعلىالأرقام

تقرأتحكموحدةعلىتحتويالتيالآلةفىالشريطويغذى

يمتتوافقكهربائيةإشاراتالعمليةهذهوتولد.الشفرة

الالةوسرعةاتحاهفيالمتولدةالإشارأتوتتح!صم.الشفرة

الشغل.قطعةعبرتحركهاأثناء

الاليالتشغيلأنظمةبعضفيالحواسيبحلتوقد

المعروفالنظامفيويوجد.التحكمأشرطةمحلالأخرى

الورلق،عددمنعددبالحاسوبالرقميالتحكمباسم

المسمىالنظاموفيبها.الخاصبالحالمموبمنهاكلتوجه

أكثرفيواحدحاسوبيتحكمالمباشر،الرقمىالتحكم

واحد.وقتفىالورشعددمننوع001من

يسمىالكفاءةعالىأوتوماتيتشغيلنظاموينطوي

وهو،الدقيقالمعالجامتخدأمعلىالانفمباطيالتحكم
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وينظمالكبير.الحاسوبعملصغيمهـ!دينىإلكتر،جهاز

الالي،التشغيلعمليةفىالمتغيراتبعضالدقيقالمعالج

العملية.كفاءةرفعفيتساعدالتصالمحور،سرعةمثل

،القوةتقيساستشعارأجهزةمنمعلوء،ت-أينىما-وتحلقى

المعالجويستخدم.الأخرىواككيرات،الحرارةودرجة

مأمونمستوىعلىالنظاملتشغيل،المعلوماتهذهالدقيق

الشغل.ولقط!مةللأداة

ئاريخيةنبذه

العملياتمنالالاتعددعمليات،أساسياتتطورت

لقطعاليدويةالعددإصلاحفيا"صتخدا!!اسبقالتي

الورلقعددمنعدةأولاخترعتوق!د.اظشبوتشكيل

وهو،ولكنسونجونيديعلىأم775عامفيالحديثة

تجويفآلةولكنسوناخترعوقد.إنجليزيحدليدمصنع

فىاخترعتوقدالفلز.فيدقيقةثقوب-!فرمنمكنته

عددمنعددالميلاديعشرالتاسعالقرذفيأيضاإنجلترا

مخرطةوأولالتسويةوالةالمهـ!شطةهيالايى،الورش

للقلوظة.ناجحة

فىالمتحدةالولاياتفيالورشء!دصناعةوبدأت

أساساالورشعدداستخدمتوقد.ام008عامحوالى

عاموفي.المسلحةللقواتوالمدافعابىضادقلصناعة

مخرطةالمتحدةالولاياتمنسبنسر.م.سطورأم873

العشرينياتفيالورلقعددوبدأت.الحركةذاتيةكاملة

فيلالحشخدامهاسلسلةفيمعاترتبطشرينالكلالقرنمن

الولاياتفىالورشعددووصل،سعالواسالإنتاجعمليات

أضانيةاالعالميةالحربأثناءإضمعفامنأ!!رالمتحدة

ام(.49د-1)939

الفضاءسفنصناعةفىحدثالذيالتطورأدي،وقد

القرنمنتصفمنذالحديثةالطائراتمنالأ-خرىوالأنواع

أسفروقد.متقدمةآليتشغيلعمليارتإلر،العشرين

الاليالتشغيلومراكزالرقيالتحكماستخدام

وكفاءةسرعةرفععلىالدقيقةوالمعالباتوالحواسيب

الصناعة

الموسعةفيصلةذاتمقالات

المثقابالسبيكةالصناعيةالثورة

البحارمطرقةالمعادنطرقوالصقلالجلخ

ح!ياتعلىللدلالةتستعملفكرةالعددوالر!مالعدد

أحدد،اوإيماءاتالعدد،ألفاظالناستخدمورالأشياء.

وإبماءات.مرتفعبصوتتقالالعددفألفاظالعدد.ورموز

رموزأما.اليدينعادة،الجسمسنمابجزءتتمالعدد

عندما.الرقمالعددرمزويسمى.تكتبأو3فترسالعدد،

لذلكالعددلفظنقولفإننا،مرتفعبصوترقمانقرأ

الرقمكتابةباستطاعتنافإنعدد،كتابةنريدوعندما.الرقم

وأ)5(العددونكتب)خمسة(لفظنقولفمثلا،.اللفظأو

بالناعلىتخطرالتيالفكرةهووالعدد)خمسة(.اللفظ

اللفظ.نسمععندماأوالرقمنرىعندما

الأصليةالأعدادالاعداد.منأنواععدةوتوجد

)يوجدجملةفيكما،هناكالأشياءعددكموتخبرنا

موقععلىالترتيبيةالأعدادتدل(.عائلتيفىأفرادخمسة

)أنا:التاليالمثالفيكما،مرتبةمجموعةفىماشيء

عددعلىفتدلالتعيينيةالأعدادأما(.الصففيالسادس

كجم(.32وزني)يبلغفيالحالهوكماما،شىءوحدات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العشريالنظهامالأعدادأنظمةعشريةالاثناالأرقام

اللانهايةالعربيةالأرقام

النباتاتفصيدةإدىينتميقديمغذائينباتالعدس

المتحدةوالولاياتأوروباوجنوبىمصرفىوينمو،القرنية

البازلاءثمارالقرنيةالعدسثماروتشبهآسيا.وغربي

البذوروهذهغذاء.المستخدمةهيالعدسوبذور.والفول

ولايزيدأسود.أورماديأو،الحمرةإلىيميلبنيلونذات

شكلهافيالعدسبذوروتشبه.ملما3عنإطلاقاقطرها

شكلهاتشابهبسبباسمهاالعدساتأخذتوقد.العدسة

.العدسبذورمشكل

أفضلمنوهى،مميزةبنكهةالعدسحبوبتتميز

بالبروبنغنيةفهى،غذائيةقيمةالبقوليات

وسلطاتأطباقلعملالعدسويستخدم.والكربوهيدرات

فيجدامحبوبالعدسلأنذلك،مائدةوطعاموحساء

الأوسط.الشرقودولالهندمنها،،كثيرةأقطار

زرعوإذا.الجافةالخفيفةالتربةفيجيداالعدسينمو

لافإنهجداغنيةتربةفى

.كثيرةقرونايحمل

علفاالنباتويستخدم

والماشمية.والخيولللأغنام

أوائلمنالعدسويعد

زرعتالتيالغذائيةالنباتات

نحومرةلأولزرعحيث

جاءوقد..مق0022عام

فيالكريمالقرآنفيذكره

إسرائيلبنيمجادلةسياق

السلامعليهموسىمع

وأغزرأكثرطعامايسألونه

العدسنباتقلتمهـاذ):تعالىأدلهفيقول
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لنايخرجربكلنافادعواحدطعامعلىنصبرلنموسىيا

وبصلهاوعدسهاوفومهاوقثائهابقلهامنالأرضتنبتمما

.16:المقرة.!.

دنباظتالأنواعمنعددعدىيطدقاسمالماءعدس

المزهرةالنباتاتأصغرمنوهيالبركعلىتطفومائيةدقيقة

ويتكون.حقيقيةاوراقأوجذورلهوليمست.المعروفة

جذرشبهوله.مسطهحةخضراءورقةشبهمنالنبات

.بالشعيرةيكونماأشبهأحادي

درجةإلىالصعربالغةالنباتهذاوثماروأزهار

النباتطوليزيدولا.المجردةبالعينرؤيتهامعهايصعب

ملم.84.على

ولهذاالماء،بعدسالذهبيوالسمكالبطويتغذى

أنواعلبعضوخاصةللأمعاء،ملينفهوصحيتأثيرالنبات

الخصصةالصناعيةالأحواضفيحفظهايتمالتيالأسماك

عرضها.أوالأسماكلحفظ

العين.انظر:.البلوريةالعدسات

واحدوجهالأقلعلىلهاشفافةمادةمنقطعةا!ول

وبهذاأ!دساتاعلىبمرورهاالضوءأشعةوتنكسر.منحن

منأكبرأ!مورات!صنوقدللأشياء.صورتكوينيمكنها

ا!امستوية-مقعرةعدسة

مقعر؟وآحرمستوواحدس!

أحرىعدساتمعتدمجوهي

التصوير.الاتفي

سطحادلهاالتقعرثنائيةعدسة

الوعصهدايستحدممقراد.

المصعرة.المطهاراتفيالعدسات

ا!امحدبةمقعرة-عدسة

أكبربالحماءمقرةواحدسص!!

وهيأحس!إلمحدباالحماءمر

هوممااطرادهاعدسمكاأكئر

وتستحدممركرها،عد

)النطر(لإدصارالتصحئتصر

لها،مستوية-محدبةعدسة

محد!؟واحرس!!ستو

ألواعبعض!يتستحدموهي

الشرائح.عرص

لهاالتحدبتايةعدل!ة

ليوتستحدم؟محدبالىسطحاد

.والمجاصالمكرةالمطارات

لهامقعرة-محدبةعدسة

لاحاءمحدبواحدسطح

الآحرالسطكحالحساءم!أكر

ي!سم!طأكثروهيالمقعر،

لش!حيحوتستخدممركزها

المظر.طول

ويستخدم.حجمهبنفسأومنه،أصغرأو،نفسهالشيء

تشتيتأولتجميعالعدساتالأحيانبعضفيالعلماء

ابضوء.حزمة

منتمكنهاحيث،العينمنمهماجزءاالعدساتتعد

حدعلىوالبعيدةالقريبةللأشياءواضحةصورتكوين

عدساتأونظاراتصورةفىالعدساتوتستخدمسواء.

تكونكماالإبصار.مدىفيلتصحئالخلللاصقة

العينية،ثنائيةالأجهزةفىأساسياجزءاأيضاالعدسات

البصمرية،العرضوآلاتوالمجاهر،التصوير،وآلات

.الأخرىالبصريةأذدواتواوالتلسكوبات

وأ،الزجاجمنالاصطاعيةأحدساتاتصنر

)المرو(.الكوارترمثل،الشفافةأجلورةاأو،أجلاستيكا

وهيالبنفسجيةفوقالأشعةل!سرال!ضارتزويستخدم

الضوء.منالمرئيغيرالجزء

العدسات:البسيطةالعدساتمننوعانويوجد

بعضهماالنوعانويختلف.المشتتةوالعدسات،المجمعة

التيالهيئةفىوبالتاليتقوسهما،طريقةفىلعضعن

وأعدستينمنالمركبةالعدسةوتتأدفالضموء.بهاتكسر

بعضها.معالمتوافقةالبسيطةالعدساتمنأكثر

وأالموجبةبالعدساتأيضاتعرف.المجمعةالعدسات

أطرافها.منأسمكمركزهاويكونالمحدبةالعدسات

العدسةارئيسةالبؤرة

لمجع!أ11

لبؤرىحما-ا

5(.)أعلا!حدبةعدسةبوساطةعليهاالحصوليمكنالتقديريةالصورة

فيهيوجدالذيالعدسةم!الجانبلفسعلىاضتهديريةاالحمورةت!صد

منأكبردائ!االتقديريةالصورةتكورالمحدلةأ!دسات!!ا.الجسم

بالعدسات)أدناه(.فقطتقديريةصوراالمقعرةالعدسةتكور.الحسم

الجسم.سأصغردائماالتقديريةالصورةتكودالمقعرة

العدسة

أ
يريةتقلىصورة

البؤريلمعدا-

تقديريةبؤرة---



!!
حقيقيةاصورة

ابءرة
صمحةالربمب

الي!دأ

بىؤرمجيا-"

سةعلى

وضعإذامحدبةعدسةلوساطةعليهااطصوليمكنالحقيةيةالصورة

تكون*العدسةمنواحدبؤريبعدمنأطولهـصافةعلىالجسم

بمللعدسةالمقاللالآخرالجانبعلىوتظومقلوبةدائما،الحقيقيةالصورة

مسافةعلىالعدسةمنالجسموقعإذاابكسمححمنفمر،لهاويكون

للعدسة.البؤريالبعدلضعال!مساوية

العدلمسات،هذهخلالالمتوازيةالثمسأشعةتمروعندما

.ا!بؤرةباسمتعرفنقطةفىؤمتقابلالداخلإلىتنكسر

البؤرةنقطةإلىالعدسةمركزمنةالممتدافةالمصوتعرف

البؤر؟؟.بالبعد

المجمعةبالعدسةالمنتجةالصورونوعوضعويختلؤط

عنبعيداجسموضعفإذا.العدسةمنصسمالحيلبعدتبعا

صورةلهتتكون،البؤريبعدهامنأكبربمسافةالعدسة

والصورة.العدلممةمنال!خرالجانبعلىمق!وبةحقيقية

عنةالصادأالضوءأشعةخلالهامنتمررةصىالحقيقية

.عرضلثماشةعلىتركيزهاويمكرعالجسم

ضعفتساويمسافةعلىماجسميوضعوعندما

نفسللصورةيكونمجمعةعدسةمز،ا!بؤريالبعدطول

البعدطولضعفتعادلمسافةصنملىوتقع،مالجصحجم

علىالحصولويمكن.للعدسةالاخرالجانبعلىالبؤري

ضعفمنأكبرمسافةإلىجتحريكهللجسمأصغرصورة

أكبرصورةعلىالحصولويمكن.العدكل!ةمنالبؤريالبعد

طولبينتقعالعدسةمنمسافةعلىبوضعهثوذللللجسم

وضعفه.البؤريالبعد

طولمز!أقلمسافةعلىالعدسةأمامالجسموض!!إذا

وتقعللجسممكبرةتقديريةصورةتظهر،تيالبؤربعدها

عنالصادرةالضوءأشعةولاتنفذ.معتدلةوتكو)،خلفه

الصورخلالمنالأمر،حقيقةفي،الحالة!ذهفيالجسم

بدقةإسعقاطهاأوالصورةهذهكيزترولايمكن،التقديرية

ءشض.شاشةعلى

بالعدساتكذلكوتعرف.المشتتةالعدسات

المشتتةالعدساتتكون.المقعرةالعدساتأوالسالبة

وفكسر.مركزهافيمنهاحوافهاعندسم!ناأكثر

.الخارجإلىمشتتةعدسةخلالمز،المارةالضو،أشعة

تقديرية،صورافقطالمشتتةالعد!ماتتكونولذلك

حجممنأصغروبحجممعتدلةدائماالصهورةوتكون

الجسم.
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عموماالبسيطةالعدساتتنتج.المركبةالعدسات

تكوينفيالعيوبهذهمنالتخلصويمكن.زائفةصورا

،المثالسبيلوعلى.مركبةعدساتبالمشعمالالصور

الضوئيالزيغلتصحيحغالباالمشتتةالعدساتتستخدم

الضوئي.الزيع:انظر.المجمعةالعدساتتنتجهالذي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المجهرالمكبرةالعدسةالتصويرآلة

الثنائيالمنظارالعينالالكسار

راتلنظاالؤريةاللاالتلسكوب

اللاصقةالعدسة

)تنفيدالتدفازالتصوير،آدةانظر:الزوالة.العدسة

المباشر(.العرض

توضعلجر!يئنظاراتاللا!العدول

منبعضهاويصنع،الأماميالعينسطحعلىمباشرة

اللاصقةالعدسةوتطفو،شفافولكنهقاسيىبلاستيك

والقرنية.القرنيةسطحعلىالدمعمنرقيقةطبقةعلى

ويعملالقزحيةأمامالعينبؤبؤمنالشفافالجزءهي

للعين.نافذة

العاديةالنظاراتمنثمناأغلىاللاصقةوالعدسات

خاصبشكلمفيدةوهي.الميزاتببعضتفوقهاولكنها

ولاالطبيعىبحجمهاالأشكالتظهرلأنهاالنظرلقصار

الجانبية.الرؤيةتضعف

وهما-القرنيةوتمخرطاللابؤريةبداءوالمصابون

صورايرونماغالبا-القرنيةمقدمةفيتقعراتسببانحالتان

وفيتصحيحها.العاديةالنظاراتبإمكانليسواضحةغير

أدواتاللاصقةالعدساتتعتبرالحالاتهذهمنالعديد

المرضى.لهؤلاءممكنةرؤيةأفضللإعادةمثالية

فى)الساد(الكتاراكتعالجواالذينالمرضىويستطيع

منأكثراللاصقةبالعدساتأفضلبشكليرواأنعيونهم

الكتاراكت.انظر:العاديةالنظارات

اللاصقةالعدساتيلبسونالناسمنالعديدولكن

الناحيةمنتناسبهملاالعاديةالنظاراتأنيعتقدونلأنهم

يجعلالذيبالسببالتكهنالصعبومن.الجمالية

استخدمتوقد.لاصقةعدساتيضعماشخصا

قبلمنرئيسيبشكلعديدةولسنواتاللاصقةالعدسات

يحتاجونممن،العامةالحياةفىوآخرين،وممثلاتممثلين

متوافرةاللاصقةفالعدساتاليومأماجيد.بمظوالظهور

وأما،وقتفيالنظاراتعنيتخلىأنفييرغبمنلكل

عندلهتحدثأنيمكنالتيالإصاباتيتجنبأنيريد

.النظاراتارتداء
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أخ!ول)اأ!بيعىاالع!تدمعم!طبقةعلىتطعواللاصقةالعدسات

نأويم!سالأير(االمتم!!ل)الظرإصبعطرفعلىتتوازنوهيالأيسر(

.مماشرةالعينتوصئكلى

نأويمكنمريحةهذايومنافىاللاصقةوالعدسات

الأولى،ا!لاصقةاالعدساتمنبكثيرأطوللفتراتتوضع

تؤذيقدلأنهاجدامهمةلصقهاوطريقة.تكلفةأقلوهي

وفى.العينمقدمةفيالموجودةالرخوةالأنسجةأوالقرنية

بداءللمصابينالصلبةاللاصقةالعدساتتفضلحين

أكثرمريحةوالملساءالمرنةاللاصقةالعدساتفإن،اللابؤرية

الرقيقةالعدساتهذهوتتطلب.الناسلغالبيةبكثير

العنايةانحينفي،وخاصةحذرةتعقيمإجراءات

وقد.عاديةتعقيمبإجراءاتوتتمأسهلالصلبةبالعدسات

اجلامشيكامبطورالرقيقةاللاصقةالعدساتتطورت

توضهـارويم!سأرتعامبشكلوأصبحت،الخاص

.أطوللفترات

تعل)كيصالتدسكوبانظر:.المجهرعدسلأ

المجهر.(بمالبصريةالتلسكوبات

عدساتأوتصويرآدةعدساتاووبةالعدول

العادية.التصويرآلاتمنأكبرمكبرةصوراتنتجعهدفية

تصويرمنالتصويرآلةمستخدمالمقربةالعدسةوتمكن

وأكبر.أقربتبدوبحيث،بعيدةأجسام

منالصادرةالضوئيةالأشعةالتصويرآلةعدساتوتركز

حجمويعتمدالتصوير.آلةداحلالموجودالفيلمعلىالجسم

وكطما.العدسةانظر:.للعدساتالبؤريالبعدعلىالصورة

ببعدالمقربةالعدسةوتتمتع.الصورةكبرت،البؤريالبعدكبر

تنتج،المثالسبيلفعلى.العاديةالعدساتمنأطولبؤري

البعدضعفمقدارهبؤريبعدذاتبعدعنتصويرعدسات

حجمضعفحجمهايبلغصورة،عاديةلعدساتالبؤري

عادية.عدساتباستخدامإنتاجهايتمالتيالصورة

آلاتعلىبسهولةالمقربةالعدسةتركيبويمكن

ذاتالتصويرآلاتأما.المتغيرةالهدفياتذاتالتصوير

المناسبةالأنواعأفضلفهى،المنعكسةالوحيدةالعدسة

لأنوذلكالمقربةالعدسةامستخدامتتطلبلأعمال

يعرفماخلالمنمباشرةالصورمشاهدةيمكنهالمصور

البصريالطولويبلغالت!سوير.آلةفيالمنظر،واجدب

عادةيبلغملم35تصويرلالةالعاديةالهدفيةللعدسة

ملم.05

بؤريةأبعادلها،هذهالتصويرآلاتلمثلالمقربةوالعدسة

ذلك.منأكثرأوملم،أ25أوملم،أ50أو،ملمء7تبلغ

بعدذاتبعدعنتصويرعدلمماتعلىالحصولويمكن

وتعستخدم.ملمأ).00إلىيصلقدجداكبيربؤري

العدساتمنبدلأمرايابعد،عنالتصويرهدفياتبعض

شكلعلىالهدفياتهذهمثلبرتصممأ!همور.الإنتاج

.لتلسكوبا:نظرأ،بيةأضلورضاظيرأطاا

ويمكنمتغير.بؤريبعدفلهاالزومعدسةأما

البؤريالبعدتغييرالتصوير،آلاتمنالنوعذلكلمستحدم

منالأنواعهذهوتعتبر.العدسةأسطوانةعلىحلقةبلف

امشخداممثلا،للمصورفيمكنجدأ.مريحةالعدسات

بينتتفاوتبؤريبعدمجالاتذاتواحدةمقربةعدسة

مقربةعدساتعدةاستخداممنبدلآملم12و.ملم07

العدسةتلكمثلاستخدامويجنب.البؤريالبعدثابتة

.العدساتلتبديلالوقتمنالكثيرإضاعة

البعيدالحسمولمجدوتصوير.آلةعلىمركبةبعدعنتصويرعدسة

ومكبرا.واضحاالعدسةبهذهالمصور
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الرراضيةالصحافةمصوروالمقربة4العدلروويستضدم

التقاطهاتمالتيالصوروتتميز.يةالفطماطجاةومصورو

ذاتالعدساتتلكخصوصاالمقربةأكدسةاباستخدام

يستثمرماغالباتأثيروهو،المسطحبمجالهاالبؤرب،الأبعاد

الفني.التصويرفي

لتصوير.اآلة:أيضسانظرا

الأشياءيجعلالعدساتمننوعالمكيرهالعدسة

عادةالمكبرةالعدسةجانبايكون!أكبر.تبدوالقريبة

العدسةوتعطي.التحدبمزدوجةعدلرطلت!عوينبممحدبين

منقريباتحملالتيفالعدسسةالصور.منقنوعيالمكبرة

أشعةتمروعندما.تقديريةصورةتكوز!!إبصفحة

تتباعدفإنهاالعدسةخلالالصورة!ذهزضئالتىالضوء

التيالعدلممةمننفسهاالجهةمندششأكأنهاوتبدو)تنتشر(

منوأكبرمعتدلةالتقديريةالصورةوتظهر.الصفحةبها

الجسم.

أشعةتأتيعندمافتتكون،الحقيقيةالصورةأما

بؤرةفىتركزثم،العدسةخلالوتمم-جسممنالضوء

مقلوبة.الحقيقيةالصورةوتظهر.الا:خرىالجهةفي

الجسمبينالمسافةعلىالحقيقيةالصورةمح!ويعتمد

التيوالنقطةالعدسةمركزبينالم!!افةوقسمى.والعدسة

كانوإذا.البؤريالبعدالمتوازيةءالضمأشعةفيهاتتركز

البعدطولضعفتفوقبمسافةالعدسةعنيبعدالجسم

ا.لجسمكانإذاأماأصغر.ستكونالصورةفإن،البؤري

فإنالبؤريالبعدضعفمنأقلبمساثةالعلأ.سةعنيبعد

أكبر.ست!ونالصورة

!كلما.البؤريبعدهاعلىالعدسةتكبيمقوةوتعتمد

،قوتهاأقصرالبؤريبعدهاكاندبر،أامعدسةتحدبكان

الأشعةفتلتقيأكثرالضوءأشعةشثنيالحالةص-5وفىأكبر.

المكبرةالعدساتمنوكثير.العدسةمنشصرأمسافةعلى

تقريبا.سمأ5يبلغبؤريبردلهاباليدتحملالتي

بو!هعهاالنار،لإشعالالمكبرةالعدسةاستخدامويمكن

الناتجةالحرارةتؤديحيث،الورقمنقطعةأالشمسبن

،البؤرةأي،مشتركةنقطةفيكثيرةضوئيةأش!"تركزعن

إورقة.ااحتراقإلى

لمجهر.ا؟لميةلعدا:أيضانظرا

(.القاضيفييشترط)ماالقاضي:انظر.لا!

(.ال!س!مية)الشريعةالإسلامانظر:.الإسلاملمحيا!ل

الجهاز)خلاياالمناعة،(الأمراضمنقاية)ا!،الدم:انظر.للأعكلى

(.المناممط

معاهدةألاعتدأءعدمميثاق.ميناقالاعتداء،عدم

خلافاتهماتسويةعلىأكثرأودولتانبموجبهاتتفق

علىإحداهماتعتديوألا،السلميةبالوسائلالمشتركة

العالميةوالحربالأولىالعالميةالحربوبين.الأخرى

لعدماعتداءعدممواثيقالدولمنالعديدوقعت،الثانية

الاعتداء.لمنعيكفىبماالقويةالدوليةالقوةوجود

تفتقرلأنهاأحيائا،فعالةليعستألاعتدأءعدمومواثيق

تخرقالمشاركةالدوللأنوذلكلفرضها،إجراءاتإلى

القرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتفخلالاتفاقياتها.

السابقالسوفييتيالاتحادوقع،المثالسبيلعلىبمالعشرين

خرقلكنه،جيرانهمنالعديدمعاعتداءعدممواثيق

عامياحتلهاعندماولتوانياولاتفيا،إستونيا،معاتفاقياته

عقباستقلالهاالدولهذهنالتوقد.ام49و.9391

ميثاقألمانياووقعت.أم199عامالسوفييتيالاتحادإنهيار

،ام939عامالسابقالسوفييتيالاتحادمعاعتداءعدم

العالميةالحربنهايةومنذ.أم419عامهاجمتهلكنها

اعتداء.عدممواثيقإنشاءمحاولاتقلت،الثانية

المتحدةالأمميثاقأنترىالدولمنالعديدوأصبحت

سلميا.الخلافاتلتسويةكافيةشروطعلىيحتوي

وضعهيألاعتداءعدملمواثيقالرئيسيةوالمشكلة

هذهالمتحدةالأمناقشتوقدللاعتداء.مقبولتعريف

الدولبعضوتعتقد.اتفاقأيإلىتتوصللملكنها،المسألة

ويشعرالمباشر.العسكريالهجومفقطيشملالاعتدأءأن

دولةفيالثورةبمساعدةالدولإحدىقيامأنالاخربعضها

علىبالاستيلاءأو،التخريبأو،الدعايةطريقعنأخرى

مباشر.غيراعتداءيعد،حكوميةمواقع

.المتحدةالأم؟الأمعصبة:أيضاانظر

التناسل،أوالتوالدأوالتكاثرعنالعجزالخصويئ!كدم

الأحياءذلكفيبماالحيةالكائناتجميعيصيبأنويمكن

.والإنسانوالحيواناتوالنباتاتالمجوية

فيالتكاثربقدرةالحيويةالمضاداتبعضتفتك

قليلاعددهايظللذلكونتيجة.للأمراضالجالبةالبكتيريا

.المرضعلىالتغلبالجسميستطجعبحيث

الأجهزةفيلعيبالخصوبةعديمنباتانجدوقد

غيابحالةفيالتوالدالنباتيستطيعلاحيث،التكاثرية

عدموحالةفيها.عيبوجودأوالأنوثةأوالذكورةأعضاء

الأجهزةفيلعيبنتيجةتأتيللحيواناتبالنمسبةالخصوبة

عنعاجزةكالبغلالهجينةالحيواناتوبعض.التناسلية

التناسل.

فهو.أسبابلعدةالخصوبةبعدآفيصابالإنسانأما

تسببوقد.التناسليةالاجهزةبنيةفيعيوبعنينتجقد
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عدمالتناسليةالأجهزةعلىتؤثرالتيالأمراضبعض

تفرزهاالتيالهورموناتتوازنفيالخللأنكما.الخصولة

)الغددوالقندالكظريةوالغددالدرقيةوالغدةالنخاميةالغدة

وأالبيوضإنتاحفيفشلإلىيؤديأنيمكن(التناسلية

قصدعنالخصوبةعديمالإنسانيصيروقد.النطاف

النسل.تنظيمان!:.الجراحيالتعقيمبإجراء

العقم.:أيضاانظر

فلسفيةآراءعدةلوصفالمستخدمالاسم!ا!

التطرفشديدالعدميوينفى.متطرفةلحملبيةوسياسية

تطرفا،الأقلاأسعدمياالاعتقاديقوأ!بينماشيء.أيوجود

مؤ!صدة.غيرالأشياءمعرفةإن،الشكويهةيدعىوالذي

الرأيأنهاعلىأطعدميةغالباأصشائعاالاعتقادويقوم

اشوسيالمؤلفتحدىوقد.مطلقةقيمةوجودبعدمالخاص

الإخوةروايتهفيالرأيهذادوسعتويفس!صفيودور

فكل،إلههناكيكنلمإذابأنهكتبفقد.كرامازوف

ضرورياللهبوجودالاعتقادبأنوجادل.مباحشيء

مطلقة.قيمبأيللإيمان

ا!شخدامابوصفها،مرةلأولعدمىلفظةظهرتوقد

رو!ميا.فيالميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطفىشائعا

ارت!جواأصديناللقيصر،الماوئ!!المتطرشينعلىتطلقوكانت

بصورةأ!دميةاوأستخدمت.الح!صمةضدإرهابيةأعمالا

إيفانزوصف.للسلطةتحدك!إلىلتشيراتساعاأكثر

نإقائلاوالأبناءالآباءروايتهفيالعدميينأحدتورجنيف

لكنها،ل!صنعلميوبتصوربالعقلتؤمنالشخصيةتلك

التقليدية.الأخلاقيةوالقيماالدينيةالمعتقداتترفض

.نيفاإ،تورجنيف؟فريدريك،نيتشه:أيضانظرا

فقطعليهاتتفوقحيثاليمنمدنكبرياتثانيةصكدر

السكانعدد.السكانكثافةحيتمنصنعاءمدينة

تمتدصغيرةجزيرةشبهعلىعدنتقع.نسمة)00.318

مهماتجارياومركزاميناءعدنظلتوقد.عدنخليجحتى

القديمة.العصمورمنذ

شيدتمبانتحفهاالتيالواسعةبشوارعهاعدنوتتميز

علىتصطفضيقةمتعرجةوشوارعالغربيالطرازعلى

تش!صل.سميكةجدرانذاتقديمةعربيةمبانجوانبها

لتزويدوموقعامنطقتها،بخدمةيقومتجاريامركزاعدن

كبيرةمصفاةبعدنتوجدحيثالوقودمنبحاجتهاالسفن

الطعامزيوتالمصنعةالمنتجاتوتشمل.النفطلتكرير

.والمنسوجات

العصورحلالللرومانمهماتجارئامركزاعدنكانت

البريطانيةالقواتقامتأم983عاموفي،القديمة

أصبحأنبعدعاصمةوصارتعادتثماعليهالالا!شيلاء

وفي.أم679عامفيمستقلةدولةالجنولىاليمن

صنعاءوعاص!تهاالشماليةاليمندولةاندمجتأم099

قطرافأصبحتا،عدنوعاصمتهاالحنوبيةاليمنودولة

صنعاء.وعاصمتهاليمنوهوواحدا

(.م8ء7-؟هـ،342-؟)عبداللهأبو،العدني

الإمام.العدنيعمرأبيبنيحيىبنمحمداللهعبدأبو

عياضبنفضيلعنحدث.الحرمشيخالحافظالمحدث

فيمسلمعنهحدثوغيرهما.ووكيععيينةبنوسفيان

.العبادةكثيركان.وغيرهمماجةوابنأضرمذيزاصحيحه

.مطوعالإيمانكتابولهالمسندمصنفاتهومن

التسعين.للغوقدبم!صةوفاتهصانت

الرياضية،دلتمريناتالفعالةالأش!!المنشكلالعدو

يستمتعونلأنهمالبشرملايينيعدوإذ،شعبيةورياضة

البدنية.لياقتهمعلىالحفاظفييرغبونأوبالنشاط

طويلةمسافاتلق!سباقاتفيالعدائينبعضويتنافص!

في،يعدونحيث،المنظمةالرياضيةاللقاءاتغيرفي

المادةهذهوتتضمنوطرقها.المدنشوارعفيمعظمها،

عليهايطلقالتيالطويلةالسباقاتتلكعنمعلومات

ا!لاراثون.اسمأحيانا

البطيءوالعدوالسري!العدوأحدو:امننوعانهناك

لاالرياضيةالتمريناتفييستخدمالثانىوالسوع)الوئيد(.

.المسابقات

لاإذ.معينةتجهيزاتأومهاراتالعدويتطلبلا

مريحة.وملابسالتبطينجيدمرنحذاءسوىيتطلب

نأسنة35علىعمرهميزيدالذينللمتسابقينوينبغي

برنامجفيالشروعقبلكاملطبيلكشفيخضعوا

العدو.

البدنيةالحالةمنيحسناليوميللعدوبرنامجواتباع

)أيرويكس(حيهوائيتدريبفهو.عدةبأساليبللمرء

وأجهزتهالجسمأنسجةفيالأكسجينتوزيعمنيزيد

منويزيدالقلبيقويأنهكما،الدمتيارطريقعن

ويزيدالساقعضلاتويقوي،التحملعلىالمرءقدرة

ذإ،الوزنعلىالحفاظعلىويساعد،الجسمرشاقةمن

واحدكيلومترلكلحرارياسعرا62يفقدالعداءإن

تخفيفعلىيساعدالعدوأنكماجريا.يقطعه

الانفعالية.الضغوط

الأوليمبيةفالألعابالعهد،قديمةالعدوومسالقات

الذيالماراثونمنهاللعدومسابقاتلضعةتتضمنكانت

وإن،كم2.42لمسافةسباقاالرسميةالساحيةمنيعتبر
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وفي.شعبيةورياضة،الرياضيةالتمرينات!نفعالأش!ئلايعتبرالعدو

.نيويوركبمدينةأقيمماراتون!ييتسافسونعداءوز،الصورة

الأحيانمنالكثيرفىتستخدمالماراثونكلطبركانت

.متراتكيلوبضعةطولهور!باقأيلوصف

مدينةففي،سنويةماراثوناتالمدنمنأكثيراوتنظم

يزيدعددوهومبارياتها،فيمتسابقألف25يتنافسلندن

وإن،العالمفيآخرماراثونأيفىا،تسابقينعددعلى

منشمعبءأكثركما.لمسافةابريمسابقاتكانت

ا!هـسمية.الماراثونات

الستينياتفيبالغةشعبيةالعدو4ريافواكتممبت

الطبيبلفتوقد،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

(أم)689أيروبكسكتابهفيبركمد!نيثالأمريكي

العدو.ائدفمإلىالانتباه

فيوالمجلاتالصحفمنكبيرةأعدادفي،ونشرت

العدو،فوائدعنتتحدثمقالاتالعالىأر-خاءمختلف

العدو.عنكثيرةأ-رىكتبصدرتكما

ا!لياقةالوئيد،العدو،سباق،الضاحيةأ:أينىانظر

البدنية.

ويح،والتمالرياضيةالتمريناتمنضر(بالوئيدالعدو

السرعةتعتمد.ومعتدلةثابتةبسرعةا)شخصفيهيجري

التحدثيستطئمعهابحيثالى!ردقدرةعل!!الحقيقية

يلهش،.أندون

العالمأنحاءجميعفىالوئيدالعدوالناسملا!تبدأ

العشرين.القرنستينياتمنتصفمنذ

وبساطة،الصحيةفوأئدهمنالوئيدالعدوشالبيةتنشأ

المرنةوالأحذية،الفضفاضةالملابسمنفقطالمكوز"معداته

.الأقدامعلىتماماوالمنطقةالتبلإقجيدة

عليها،ويحافظ،البدنيةاللياقةالوئيدالعدوينمي

وأجهزة،الدمويةالدورةأجهزةوظائفبتحسينوذلك

علىويساعد،الأرجلعضلاتيقويكما،التنفس

تخفيفعلىيساعدكما،الجسموزنفيالتحكم

الطلق.بالهواءللاستمتاعفرصةويقدم،العقليةالضغوط

تطويرالفردعلىيجب،الكاملةفوائدهعلىللحصول

ثلاثةمنهاكلمسافةللعدو،تمارينثلاثةبرنامبتضمن

قليلالعداءعلىيجب.الأقلعلىأسبوعيامتراتكيلو

إلىبالتدريجيصلحتى،قصيرةبمسافاتيبدأأنالتجربة

المشييكونأنيمكنأكثر.أومتراتكيلوثلاثةمسافة

كماالوئيد،العدولفتراتبديلا-البدايةفى-السريع

والثلاثينالخامسةسنتعدواالذينالأشخاصعلىيجب

العدو.برنامجعبدايةقبلالكاملةالطبيةالفحوصإجراء

العدو.:أيضاانظر

قدالذيالعدائىالسدوكهو،النفسعدمفيالعدوا!

شكلالسلوكهذايتخذوقد.يضايقهمأوالاخرينيؤذي

الشتائم.شكلأو،ممتلكاتهمأوالناسعلىالبدنيالهجوم

قدفالعدوانية.مختلفةلأسبابعدوانيينالناسيصير

وفىالخو.أوالألممثللتجاربتلقائيةاصمتجابةتكون

محددمدبراتصرفاالعدوانيةتكون،أخرىحالات

سلوكاالناسبعضيسلك،المثالسبيلفعلى.الهدف

المجد،أو،المالأو،السلطةمثلمنفعةعلىللحصولعدائيا

الإيذاءبهفيقصدالاخر،العدوانىالسلوكأما.المتعةأو

النفسي.أوالبدنى

السلوكمسبباتحولالنفسعلماءيختلف

نإتقولفرضيةعلىنظرياتعدةبنيتوقد.العدواني

الإحباطي(.)العدوانللإحباططبيعيةاستجابةالعدوان

لوضعالحاجةعلىيشددونالنفسعلماءبعضلكن

تحملقابليةمثل،الحسبانفيأيضاأخرىعوامل

وتركز.للعدوانهدفووجود،للإحباطالشخص

التيالعمليةأي،ايرجتماعىالتعلمعلىأخرىنظريات

منهم.المجتمعيتوقعهالذيالسلوكالأفرادبهايتعلم

العدوانيةيتعلمونالناسفإن،النظرياتلتلكووفقا

وبرامج،العائليةالمشاجراتمثل،العدوانلمشاهدتهم

الاجتماعيالتعلمنظرياتتشددكما.التلفازيةالعنف

حولالشائعةالاعتقاداتوهي،الجنسينأدوارعلى

كانتإذاوما،الجنسينمنكلسلوكوجوبكيفية

.العدوانتقدرماثقافة

عنينجمالعدوانأنتدعيأخرىنظرياتوماتزال

.الدماغعطبأوالوراثيالشذوذعواملأوالغرائز،

.السلوك،الطفل:أيضاانظر
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تاريخمصر،بمالسويسأزمةانظر:.الئلائيالعدوان

(.العر!معوالصداماصاصر)عبدا

هـ،أ114-2431)مشاريحمدأ،لعدوانيا

فيوالفكرالأدبروادمنرائدأم(.099-أ239

تم،المباركيةالمدرسةفيالثانويةدراستهأنهى.الكويت

جامعةفيالعربيةاللغةبكليةوالتحقالقاهرةإلىممافر

مدرساعودتهبعداشتغل.أم949عامفيهاوتخرخالأزهر

ومراجعةتأليففيوأسهم،الشويخثانويةفيالعربيةللغة

العردية.اللغةمناهج

ووكيلاأم639عامالتربيةلوزارةمساعداوكيلاعين

أولوكان،ام659الإعلاموزارةفيالتليفزيونلشئون

إنشائهعندوالآدابوالفنونللثقافةالوطنيللمجلسأمين

.ام739عام

النهضةرجالأشهرمنواحداالعدوانيكان

جهودهتركتوقد،الحديثالكويتتاريخفيوالتحديث

التربيةمجالاتفىوالقويالواضحأثرهاومشاريعه

معالملإنشاءوجهدهوقتهكرسحيث،والفنونوالثقافة

المنجزاتمنالكثيروراءوكان،بارزةوأدبيةوفنيةفكرية

،6591عامالمسرحيةالدراساتمركزأنشأفقد.الثقافية

العاليوالمعهد،أم729عامللمومميقىالثانويوالمعهد

.أم769عاما!سرحيةللفنونالعاليوالمعهد،للموسيقى

عالمومحلة،أم969العالميالمسرحمن:سلسلةوأصدر

والثقافةام،789المعرفةعالموسلسلةأم،079الفكر

حتىالوطنيللمجلسأميئاتعيينهومنذ.أم819العايئ

زملائهمنمكلددالعدوانيعمل،أمء89عامتقاعده

والبرامجالمشروعاتمنللكثيروالتنفيذالتحطيطعلى

العربي،التراثقسمتأمميسومنهاالمجلسفيالثقافية

التشكيلية.الفنونوصالة،المولحميقيوالتراث

،0891العاعفةأجنحةهومطبوعضعرديوانله

لم!.الكويتلم!وطنيالكويتيالوطنيالنشيدمؤلفوهو

الشعر.بمالأدب،العربى،الكويت:أيضاانظر

الجهاز("والتعقيم)المطهراتالجراحةان!:ا!وى.

)الاضطرا،تالدم؟الخراخاعدوى(بما)محاربةاللمفاوي

.اللرضاحر(بمكائاالفيرويريعدي)كيروالفيروسالنزالية(؟

.العدويأسدمانظر:.أسلم،العدوي

هـ،أ635-221)7حسندنمحمد،العدوي

.مخلوفعليمحمدحسن!تمحمدأم(.1812-379

قرىإحدىعديلبنيينعسبالأزهر.علماءكبارمن

،والمتونالقرآنحفظبمصر.أسيوطبمحافظةمنفلوطمركز

الشيخيديعلىبهالعلومأكثرفتلقىالأزهر؟اإلىرحلثما

للمكتبةأميناعين.خطوةأبوأحمدوالشيخالطويلحسن

أصولبتدريسعني.ام798عامإلشائهاأولالأزهرية

،الأصولفيالجوامعجمععلىكبيرةحاشيةأفأ،الفقه

.الاصولعلممدخلفيالسؤولبلوغوله

العدوية.رابعةانظر:.رابعة،العدوية

-098هـ،365-)277أبوأحمدعدى،ابن

محمدبناللهعبدبنعديبنعبداللهأبوآحمدم(.759

الناقدالحافظالإمام.الجرجانيالقطانبنمباركابن

هـ،092مشةسماعهأولوكانأعلماطل!.أ!الجوا

هـ.792سنةارتحالهأولوكانأمحل!ااطل!فىورحلى

يعلىوأبوخزيمةابن:منهمكثيرخلوتصتحدث

سعدأبوعنهحدث.وغيرهمأسفرياياجعفررالموصلى

وغيرهم.عقدةبنالعباسوأبوالسهميوحمزةالمالينى

علمفيوتقدم،إمسنادهوعلا،عمرهطالقدوكان

فيذلكيظهر،وعللوصححوعدلفجرح،الحديث

ضعفاءفيالكاملالمشهور:كتابهأهمهامنالتيتصانيفه

ولوشيءبأدئفيهتكلممنكلفيهذكرالذيالرجال

أمكنإذاللثقةينتصرولكنه،الصحيحينرجالمنكان

كما.المعتدلينالمنصفينالنقادمنويعد،عنهويدافع

معجمللمزني،الختصرأبوابعلىالانتصار:ص!

شيخ.أفأعلىازادرأسذيناثميوحه

.(م687-؟هـ،68-؟)حاتمب!علىي

رئيسوكانأمرائها،ومنطيءقبيلةمنجلي!صحابي

جيشوطئإذاوقرر،والإسلامالجاهليةفيقبيلته

ونفذ،الشامبلادإلىيفرأنطيءأرءلىصتنلإي!محمد

حاتم،بنتلممفانةأختهذلكبعدواسرت.قراره

اللهرسولمسجدببابحظيرةفىوجعلت،وسبيت

وكررت،"عليكاللهمنعلي"امن:لهفقالتص!دد!

اللهرسولإليهافطلبأخيها،أمرع!وأطلعتهرجاءها

ذلكبعدقومها،منبهتثقمنتجدحتىالانتظارعدبور

وسألها:،عديبأخيهالممفانةلحقتأسرها.فك

نأوالله"أرى:قالت"؟الرجلهذاأمرمنماترين

وإن،فضلهإليهفللسابقنبيايكنفإنسريعابهتلحق

.أنت"وأنتتذلفلنملكاكان

،مسجدهفيوهوصطإلمج!النبيعلىحاتمبنعديقدم

قلبهفاطمأنوأكرمهمنزلهإلىالرسولفأخذه،بنفسهوعرفه

إلىوالمسلمينالإسلامأمرأنالنبيوبشره،ال!!علامإلى

.واتساعصعود
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لقبيلته،خيراإسلامهوكان،عنهأدلهرضمط،عا-يأسلم

الإسلامظهورمنعننلإي!النبيبه/شرهما-حياتهفيوشهد

مثلوكرمهبجودهمشهوراحاتمبنعدي،كان.الافاقفي

فتحشهدشجاعافارساوكان،شبل،مناديائيحاتمأبيه

الجملمواقعوشهد،الكوفةفيالمقامبهواهـخقر،العراق

عنه.ال!هرضي،عليالخليفةمعوالنهـسوانوصفين

الكوفة.فيوتوفى،ممنةمائةمنأكترء!يعاش

حدلثا.66صؤلهت!اللهرسولعنروى

)رتبالحشرةانظر:.حشراتالأجئحة،عديمات

(.الحشرات

أحمدأم(.592-؟هـ،596-؟)ي!ارالن

بابنالمشهور،المراكشيمحمداللهعبد.أبواومحمد،ابن

أنهإلأعنهيعرفلا.مرأكعقأهلمنعربيمؤر!.عذاري

عشرالثالث،الهجريالسالغالقرننهايةحوألينشأ

.الميلادي

ملوكأخباراختصارفيالمغربالبيان:؟ؤلفهاشتهر

مرةأولينشره.مجلداتثلاثةفيطبع،إكربواالأندلس

وترجم.م1581هـ،أ862سنةدوزبمبالمستمثسق

هـ،ا32!مشةفانيانترجمه،نسيةالفمإلىكامارالكتاب

موضوعه.فىوأوثقهاالمراجعأفضلمنود!و.أم419

اخبارإلىمنهالثالثالجزءفيصلوإنه،مقدمتهفيقال

هـ.046سنةعنديقفمنهالمطبوعأنإلاهـ،667سنة

،المشرقتاريخفىلهكتابإلىمنهالأولابزءفىوأشار

مصميره.يعرفلم

دائرةفيالسادسةالعلامةالعذراءبربخ.ايرجالعذراء،

ؤصفالسماء.فينجوممجموعةأكبر-ثانيوهوالبرو!.

منسنبلةتمسكعذراءأنهعلىال!رزراءبرجالأساطيربعض

أحسنبلةاتألقاالنجومأكثرالنجوممج!!عةفييمثل!أ،القمح

مزدوجنجمالعذراءبرجفيالثانيالنجمالسنبكق(.)عين

هذينودورانرؤيتهما.يمكنمكونينذو،إريكيدعى

رؤيتهماعنديظهرحسبمايقلانفصالهمايجرلالنجمين

بنهايةواحدنجموكأنهمايبدوانفسوف.الأرضمن

ج3النجمالعذراءبرجيضمكأ-لكالعثرين.القرن

لاالزائفالنجموهذالمعانا.الزائفةالنجومكثرأوهو273

السماءمنالجزءفإن،الحقيقةوفي.اتلمجردةبالعينيرى

وتمر.الباهتةبالمجراتملىءالعذ.راءابرجيضمالذي

إلىسبتمبرمنتصفمنالعذراءبرجخلالمنالشمس

نوفمبر.أوائل

النجمة،علم،الفلكبمعلم،التنجيم:أيصماانظر

.الأبراجدائرا!بمالثنائية

عرابي.حمدأ:نوا.حمدأ،بيعرا

رومافييطلقكانلقب،التاريخيةالناحيةمنالعرا!

وكان.الحكومةلموظفيالطالعيفسرونأناسعلىالقديمة

خلالمنرغباتهاعنتكشفالآلهةأنيعتقدونالرومان

الطيوروطيران،والبرقالرعدمثلمعينةبشائرأودلائل

.والفئرانالأفاعىوحركةوصيحاتها،

القيامقبلالعرافيننصيحةيلتمسونالموظفونوكان

مشروعاتتأجيلإلىيعمدونوقد.المهمةبواجباتهم

أعلنماإذا،عامةاجتماعاتوقفأوإلغائها،أوكبيرة

استخدموقد.مرضيةغيرإفماراتوجودعنالعراف

فقط.عرافينثلاثةالقديمةالرومانيةالجمهوريةفىالموظفون

وقد..مق04عامنحوفيعرافا61استخدمواولكنهم

لتعزيزمراكزهمسلطاناممتخدامالعرا!بنبعضأساء

)وهوالتاربيايرتدونالعرافونكان.الشخصيةطموحاتهم

الطبقةإلىينتمونوكانوا(.أرجوانيةحاشيةذوأبيضثوب

العرأفةكلمةاليومتستخدم)باتريشيان(.الأرمشقراطية

الغيبفيسيحدثعماتكشفإشارةأوحادثةبمعنى

أللإلهي.

بنعروةالشاعرقال.الكاهنهوالعربعندوالعراف

:حزام

داونياليمامةلعراففقلت

لطبيبأبرأتنيإنفإنك

الأموريعرفأنهيزعملمنيقالأيضاوالعراف

واقعمنيسألهمنحالعلىيستدل،الأسباببمقدمات

المسروقالشيءمعرفةيزعمكالذي.فعلهأوكلامه

وأالعرافةفعلعنالنهىالحديثفيوردوقد.والضالة
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العراد158

لمولكنللبلادجديددستورصيغم0991عاموشي

الحكومةأصدرتأم199سبتمبروفيبعد.عليهيوافق

المعارضة.السيامميةالأحزاببتكوينيسمحقانونا

وهو،العرا!تىجمهوريةالرئيسيرأسللدستوروطبقا

محدودةلمدةانتخابهويتم،المسلحةلقواتهاالأعلىالقائد

عشرثلاثةمنيتشكلالذيالثورةقيادةمجلعرطريقعن

الجمهوريةرئيسويرأس.البعثحزبقادةكبارمنعضوا

برسمالثورةقيادةمجلسيقومكما.الثورةقيادةمجلس

للوزراءمجلساالجمهوريةرئيسويعين.الحكومةسياسة

الحكومية.والسياساتالبرامجبتنفيذيقوم

باسماتعرفائتيالعرأقيةالتشريعيةالجمعيةوتتكون

البالغونالأشحاصويقومعضوا.052منالوطنيالمجلس

مدتهالدورةالمجلسأعضاءبانتخابعشرةالثامنةسنفوق

الانتخاباتعلىيسيطرالبعثحزبولكن.سنواتأربع

يمكنهمنتحددالتىالح!صميةالتعيينشعروططريقعن

فإنالن!يةأخاحيةاومن.الوطنىألمجلسلعضويةالترضعيح

المشروعاترفضأوقبولفىالسلطةلهالوطنيالمجلس

الحكومة.تصدرهاالتيوالمقترحات

زيعين.محافظةا8إلىأ!راقاينقسم.المحليةالحكومة

رئي!يعين!سما،محافظةأح!!محافظاالجمهوريةرئيس

(م1991عام)تقديرالعراقمحافظات

صمةالعاالكثافةالسكانالم!احةالمحافظة

(!اح؟)سمة(2)ع

الموصل81614،43)323،73007نينوى

خصيت363،440022777.13ي!لداصلاح

كوككر90095066،26لم76!ميملتأا

بعمولة.1658لم.68517.00037ديالي

!داد0193069).710.400لغداد

الرمادي80837.0058653.6الأنمار

الحلة306/5001.1227197.12بابل

كرللاء430.50005676.211كرط!ء

أصحم!ا2800466613.2)482الححص

الديواية.5173!5318/006.5القادسية

السماوة0538.6لم...04715المتنى

الاصرية009.2100003021.897قاردي

أحصتا710075063.35)351واسط

ةلعمارا61002،4256،23).27دميسا

المصرة12،16لأأ0709100086لبصرةا

ذاتىحكمأقاليم

داهوك3556003.9032.74داهوك

أربيل6.16!470/51004283أرلي!!

السليمانية230710027421110.66السليمانية

712.14لم4350003.09.-،5-2-المجموع

تتمتعكرديةمحافظاتثلاثوهناك.مدينةلكلبلدية

عاممنذمستقلةكرديةأقاليمباعتبارهاذاتيبحكم

.أم729

وتحتالثانيةالخليجحرببعدأم199مايووفي

انتخابادالاكرادنظمالأمريكيةالعسكريةالمظلةحماية

حزبانفيهشارك،الكرديةالوطنيةالجمعيةفيأعضاء501

بينهما.المقاعدتقسيمعلىاتفقا

السلطةالبعثحزبيتولى.السياسيةالمنظمات

تتولىالراهنةالظروفظلوفي،العراقفيالسياسية

الحزبمنتتكونالتىالكرديةالحبهةاخنحمالافىأصسلطةا

وأحزابلكردستانالوطنيوالاتحاد،أحصدياا!ديمقراطىا

كرديةلجمعيةانتخاباالجبهةهذهنظمتشقد.أخرى

.أم299عاممايو91فيأعلىقائداوانتخبت

يلي:ماالعراقفىالسياسيةالمنظماتوأهم

فيبغدادفيأنشئتواللقدميةالوطنلةالقوىجبهة

الاشتراكيالبعثحزباتفقعندماأم739يوليو

وانضم،الجبهةهذهإنشاءعلىالعراقيأصشيوعياوالحزب

والمنظماتالأحزابعنممثلونأم759عامفيإليها

الشيوعىالحزبولكن،المستقلةالوطنيةالقوى"أص!صديةا

.ام979مارسمنتصففيمنهاانسحبالعراقى

يوليومنذالعراقحكمالاشلراكيالعربيالبعثحزب

بغداد.ومقره،أم689عام

.أم729فيأنشئالكردستانيالثوريالحزب

ومقره،ام689فيأنشئالإسلاملةالدعوةحزب

.طهرانفيحاليا

لمشةبغدادفيأنشئالعراقيالشيوعيالحزب

.أم739عامرسميابهواعترف،أم349

الديمقراطي،التجمع:مثلأخرىأحزابأيضاوهناك

الديمقراطيالحزب،والعراقيالاشتراكيوالحزب

والحزب،لكردستانالوطنيوالاتحاد،الكردستاني

الاشتراكيوالحزبأم،759فيالكردمشانيثىالاشترا

للشعبالديمقراطيوالحزب،أحصدستانالمتحد

والمجلسأم،859فيالكرديأطهاوحزب،الكردستاني

الأحرابانظر:.العراقفيالإسلاميةللثورةالأعلى

العربية.السياسية

محاكممنالعراقيالقضائيالنظاميتكون.المحاكم

المدنيةالمحاكموتختص.خاصةأمنومحاكماودينيةمدنية

أما.والجنائىوالتجاريالمدنيالقانونقضايافيبالنظر

مشكلاتمع-أوليةبصفة-فتتعاملالدينيةالمحاكم

الأمنمحاكموتختص،والميراثالطلاقمثلالأسرة

ويعين.الدولةضدبجرائمالمتهمينالأفرادبمحاكمةالخاصة

القضائية.السلطةأعضاءالعراقيالجمهوريةرئيس



915لعراقا

ادوليةالحدودفيمرجعأليستالخرطةهده

منالعراقيةالمسلحةالقواتتتكون.المسلحةالقوات

وقبل.صغيرةوبحريةجويةقوةومنكبير،بريجيعق

أكبرمنواحداالعراقيالجي!شكانالثانيةالخليجحرب

عددوكان،العالمفيالرألغيعدوكان،العالمفيالجيولق

مأ699عامأفرادهعددوقدر.مقاتل9ءهر...أفراده

مقاتل.382)005بنحو

أكترأوعمرهمنعشرةالثامنةيبلغعراقيفردكلويخدم

جانبوإلىشهرا.24و21بينتتراوحلمدةالعراقيالجيشفي

الحرسوتشملالأخرىالدفاعقواتتوجدالمسلحةالقوات

الداخلي.الأمنوقواتالحدود،حرسوقوات،الجمهوري

السكان

فيالعراقسكانبلكلدد.وسلالاتهمالسكانعدد

عددهموقدر،نسمةمليون2.91حواليأم399أبريل

يجعلماوهو.أم699عامنسمة12)000.422بنحو

عدداستيعابعلىقدرتهبرغماسمكانقليلقطراالعراق

عامنسمةمليون5.34العدديبلغأنوالمتوقعأكبر.

م.2502عامفيمليونا6.52ونحو.م0102

مولوذا1.34أم،499عامالمواليدمعدلبلغوقد

لكلوفيات89.الوفياتومعدل،السكانمنألفلكل

لكلوفاة9.19الأطفالوفياتومعدل،السكانمنألف



اقلعرا061

نتيجةسنوياالمعدلهذاويزيدالأحياء،المواليدمنألف

نسبةبلغتوقدالبلاد.علىالمفروضةالاقتصاديةالعقوبات

سكانعددأنيعنىمماممنويا،%342.الطبيعيةالزيادة

قصيرةزمنيةمدةوهيسنة92كلمرة!ميتضاعفالعراق

فتبلغالسنويالنمونسبةأما.الأخرىالدولإلىبالقياس

النمومعدلاتأعلىمنواحدةوهىسنويا%3.3

العالم.فىالسكانى

أطفال9.4أ!راتافيالكليةالخصوبةمعدلاتوتبلغ

46العمرمتوسطمعدليباكما،المتوسطفىامرأةلكل

ويشكلسنة(.46وللإناث،سنة63اللذكورسنة

يشكلبينما،العراقسكانعددجملةمن%48الأطفال

%3السنكباريشكلحينفي%،94السنمتوسطو

بينما،المدنفيالسكانمن74%.6ويعيش.فقط

.%4.25إلىوالباديةالريفسكاننسبةتنخفض

السهلفيالعراقلممكانأرلاعثلاثةحوالىويعيعش

دجلةنهريطولعلىجخوبابغدادمنيمتدالذيالخصيب

المنطقةهذهوتضم.دجلةلنهرالنهريةوالروافدوالفرات

.بالعراقالكبيرةوالبلداتالمدنمنكثيرا

بأنهالعراقأصس!صانالعرقىأوالسلاليالتركيبويتميز

من.77%1يشكلونالذينالعربفهناكجدا.معقد

المناطقفيالسكانأغلبيةويشكلون.السكانإجمالي

عددهميبلغالذينالأكراديوجدكما،العراقمنالجنوبية

جملةمن%أ9ويشكلوننسمةمليون،3ءحوالى

فيمنهاقريباأوالجبليةالمناطقفيويعيشون،السكان

من%4منأقلالأخرىالجماعاتوتشكل.الشمال

فيواليزيديين،التركمان:وتشمل،العراقسكانجملة

عددهمبيقدرالذينالنصارىوالآشوري!تسنجار،جبل

المناطقفيالأولىمواطنهموكانتنسمة055).00

،الميلاديأعشريناالقرنأوائلفىكردستانشمالالجبلية

منها.نقلواولكنهم

عناصروالشماليةالشرقيةالتلالأقاليمتضمكما

الأرمن.منجماعاتمع،والفرس،الأتراك:مثلمتنوعة

الختلطينغيرالبدومنجماعاتتعيمقالعراقغربوفي

المناطقسكانيتميزبينما،المتوسطالأبيضالبحرسلالةمن

البحرعناصرمنخليطمنبتكونهمالعراقفيالنهرية

وتقلالشمالفيتسود،أرمينيةوعناصرالمتولممطالأبيض

.هناكوجودهماستمراربرغ!االجنوبفي

وتبلغ،العراقس!صادأغلبيةالمسلمونيشكل.الدين

تشكللينماأسم!صان،اعددجملةمن79%نسبتهم

.السكانجملةمن3%الأخرىالدينيةالجماعات

اللغاتوأكثرالرسميةاللغةهيالعربية.اللغة

من97%بهاالمتحدثيننسبةوتبلغ،العرأقفياستخداما

المناطقفيرسميةلغةالكرديةوتعتبر.أ!سكاناعددجملة

من%أ6حواليبهاويتحدثالعراقبشمالالكردية

فيالتركيةواللهجاتاللغاتوتسود.السكانعددجملة

من%2بنحوبهاالمتحدثيننسبةوتقدرالبلادشمالي

نسبةتقدرالتيالفارسيةاللغةوهناك.السكانعددجملة

والأرمينية،السكانعددجملةمن%3بنحوبهاالمتحدثين

أرمينية.أصولمنالمنحدرونالسكانبهاويتحدث

سكانمن74%6.حوالىيعي!.الحفمريةالحياة

بالمقارنةبام،699عاملتقديرطبقاالمدنفىالعراق

زادوقد.ام779عامفي64%وام659عامفي%51

بشكلالحضريةالمناطقفييعيشونالذينالسكانعدد

نتيجةالميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتمنذكبير

منكبيرعددانتقلوقد.المدنإلىالريفمنللهجرة

منآخرونهاجركما،العملعنبحثاالمدنإلىهؤلاء

لتدميرتعرضهابسببالجنوبيةالعراقومدنالريفيةالقرى

خلالالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتفىشديد

.ام199عامالثانيةالحليجحربثما،إيرانمعالحرب

زيادةفيالمدنسكانمنالمتزايدالعددتسببوقد

سكانويعمل.المدنبعضفيالمساكنفيونقصالبطالة

ويعيش،والحكوميةالخاصةالمؤسعساتفيالأغنياءالمدن

المعتدلةالدخولذووالسكانأما.الضواحيفىمنهمكثير

وأالنقلمجالأوالمكاتبفيالعملمنعيشهمفيكسبون

منهمكثيرويعيع!.الصغيرةالتجاريةللمؤسساتملاكا

عددوهناك.المدنفيالسكنيةالوحداتذاتالمبانيفى

،المدنفييعملونوالمصانعالنفطوعمالالأجراءمنكبير

القريبة.القرىفييعيشونبينما

العالمدولبينالخامسالمركزفيالعراقويأتى

فإلىيضمها،التيالمليونيةالمدنعددحيثمنالإسلامي

حرب)حتىوالموصلالبصرةتوجدالعاصمةبغدادجانب

من56.5%يعادلماوفيهاأم(،199عامالثانيةالخليج

الإسلامي.العالمفيالمليونيةالمدنعددإجمالي

فأفرادبمالمدنفيبشدةوالملابسالزيأساليبوتتباين

طرازذاتملابسعادةيلبسونوالغنيةالمتوسطةالطبقت!ت

التيالتقليديةالملابسجراء19معظميفضلبينما،غربي

بالنسبةهذأ،طويلةقطيةوعباءةمعطهفعلىتشتمل

يغطيطويلثوبمنفتتكونللنساءبالنسبةأما،للرجال

.الرأسمعظميغطيووشاحكلهالجسم

المدنسكنىظاهرةفيسريعاتطهوراالعراقشهدوقد

ارتعكددحيثالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذ

إلىأم867عامنسمة0007031منالمدنسكان

بر25و24%بنسبةأيأم،039عامنسمة)00.808

زيادةأكبروكانت.آنذاكالسكانإجماليمنالتواليعلى



161العراق

بلغتحيثأم659عامفىالعراقيةالمدنسكانفي

ما079عامفيوارتفعت،السكانإجماليمن%.943

بلغتثم،أم759عامفي61%.9إلىثم.57%،4إلى

عام72%إلىبعدهاقفزتأم،979عامفى66%

إلىزادتثم.ام399عامحتىهكذاوظلتأم،839

.أم699عام6.74

الواسعةبالهجرةالعراقفىالمدنسكنىزيادةوتفسر

السكانىالموقففيالبارزةالملامحمنتعدالتيالمدنإلى

الذينالسكاننسبةزيادةإلىذلكأدىوقد.للعراق

عام%ا7.9مننسمةألفالمائةفئةمنمدنفىيعيشون

إلىمعظمهاواتجهأم،659عامفي03%إلىثمأم579

حواليفيهايتركزالتيالجنوبيةالمدنوإلىالعاصمةبغداد

عام)حتىالعراقفيالمدنسسكانعددأرباعثلاثة

00.001)0الكبرىالمدنسكانيشكلوهناأم(.199

العراقسكانإجماليربعحواليفأكثر(نعسمة
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أم199عامتقديرات

ةولسماا

سنحار

الشيوخسوق

الشامية

الربشط

الشطرة

خورماتوطوز

عقرة

العمارة

الفاو

الفلوجة

القاسم

الحافرةقوان

كربلاء

كركوك

الكمدي

الكوفة

الكبيرالمجر

المحمودية
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النجف

النعمانية

الهندية

00078/

7(849

0،41".
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13لم558

00046.

00035.
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000174.
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.81701
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267.8
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000423.

00092.

000/41

-000.06فئةمنالمدنسكانيشكلكما)%5.22(،

فى،السكانإجماليمن%.46حوالىنسمة000.09

-.00023)فئةالصغيرةالمدنسكاننسبةتبلغحين

.السكانجملةمن7.3%(نسمة000.42

المدنإلىالعراقيالريفسكانتدفقمنوللحد

إقامةإلىالأخيرةالسنواتفيالعراقيةالحكومةاتجهت

بقراهم،الريفسكانربطبقصدالريفيةالتنميةمشروعات

التيالمناطقتعميرعلىفيهاالزراعيالإصلاحعملكما

.السكانمنتخلوكادت

المليونيةالمدنسكانعددأنقدرأم869عاموفي

الدولةسكانعددجملةمن%.9446يشكلبالعراق

فيالإلحملاميالعالمدولأولىالعراقجعلمما،آنذاك

سكانعددجملةإلىالمليونيةمدنهاسكانعددظاهرة

الدولة.

منالإسلامىالعالمدولثانيةبأنهاالعراقوتتميز

والموصلبغداد:الثلاثالمليونيةمدنهاسكاننسبةحيث

بلغتوالتيالمدنسكانعددجملةإلى،والبصرة

جميعاالعراقيةالمدنسكانعددبلغبينما%84.62،

.أم839عاممنتصففىنسمة01)044).00

سكانهاوعددالمدنيبينجدولالمقالةهذهوفي

.ام199عامتقديراتحسب

سكانمن%.425حوالىيعيق.الريفيةالحياة

يزرعونفلاحونهؤلاءمنوكثير.الريففيالعراق

ويستأجر.فقطالمعيشيةحاجاتهمعليالحصولبهدف

شركاتطريقعنالحكومةمنالارضالفلاحينمنكثير

للدولة.مملوكة

الريفي.المجتمعمنصغيراجزءافيشكلونالرعاةأما

كما.العراقغربىفيوالماعزوالأغنامالجمالالبدوويرعى

.العراقشمالفيالماشيةقطعانبتربيةالأكرادبعضيقوم

ووسطجنوبفىالريفيةالمناطقفيالمساكنوتتكون

فيبنيالشمالفيأما.والطوبالمجففالطينمنالعراق

.الحجارةمنمساكنهمالفلاحون

منفالرجال،قديمتقليديبأنهالريففىالملبسويتميز

المربعاتذاالأحمرالرأسوغطاءالعباءاتيلبسونالعرب

السوداءالأثوابفيلبسنالنساءأما)الشماغ(.الصغيرة

وجوههن.على)البرقع(الخماربعضهنويلبس،الطويلة

الفضفاضة،والسراويلالقمصانالأكرادالرجالويلبس

يغطنهاالتيالسراويلالكردياتالنساءتلبسبينما

.بالأثواب

منالابتدائيالتعليمفيالعراقأطفالينتظم.التعليم

%001إلىالالتزامنسبةوصلتوقد،سنة21إلى6سن

عامفي84%إلىانخفضتلكنها،ام789عام



العراق162

المرحلةتلاميذمن%04حواليويواصل.أم889

17و21سنبينالثانويةالمرحلةفيتعليمهمالابتدائية

42و02سنبين%أ4حوالييلتحقهؤلاءومن.سنة

علىالذكورنسبةوتزيد،العراقيةوالجامعاتبالكلياتمشة

.بالعراقالعاليالتعليمفيالإناثنسبة

،البصرةبغداد،:هيجامعاتثمانيالعراقتضم

)فيالمستنصرية(،أربيل)في،الدينصلاح،الموصل

جانبإلىبعداد،فيتقنيةوجامعة،تكريتبغداد(،

تموقدبغداد(.)فيوالعلومللهندسةحس!تصدامجامعة

والموصلالبصرةمنكلفيبغدادلجامعةفرعينافتتاح

وهناك.أم679!شةفيمستقلتينجامعتينوأصبحتا

صلاحفيأخريينجامعتينافتتاحسبيلفيضخمةجهود

تكريتفيأخرىأرئجامعاتإلىإضافةوالرشيد،الدين

)فيأسديوانيةواالأنبار(،محافظة)فيوالرماديوالكوفة

أرجاءفيتقنيامعهدا18إنشاءتمكما(.القادسيةمحافظة

منالعانىأضعليمالاالعراقيينأ!لبةاعددوزادالبلاد.

806.183إلىأم759عاموطالبةطالبا.11186

ارتمإنىثمأم879عامفيوطالباتطلاب

.أم599عام102)849

س!صانمنوال!صابةالقراءةيعرفمننسبةوتبلغ

هذهوتزداد.%58حوالي!شة(51)فوقالبالغينالعراق

تنظمهاالتيالأميةمحوبرامجبسببعامكلالنسبة

الحكومة.

الملتحقينالتلاميذعددإجماليبلغأم599عاموفي

طلاب702/464.4بالعراقالتعليممراحلب!سل

الابتدائيقبلالتعليمفي%أ،9منهم،وطالبات

97.23%و،الالتدائيالتعليمافي7.66%و1(،099)

تدريبمعاهدفى%.،ء6و،العامالثانويأخعليمافي

%52.4و،المهنيةالثانويةالمدارسفي%53.2و،المعلمين

العالي.التعليمفي

العاملة،القوىفينقصاالعراقيعاني.العاملةالقوى

منهاأم،989عامنسمة4927721.4عددهاللغحيث

.8%2و،بالزراعة%أ6.1و،بالخدماتتعمل352%.

بال!نشاءات.%أ21.و،الصناعةفي

البلادخارجالعراقيةالعاملةالقوىبلغتوقد

نسبةبلغتكماأم.!!.عامفينسمةأ06؟.لأ...

القوىإجماليمن%01منأقلالمنظمةالعاملةالقوى

العاملة.

ومن%أ2الإناثمنالعاملةالقوىإجماليويبيئ

أعلاهاالأنثويةالعاملةالقوىلسبةوتبا.%4ء3،الذكور

من%54)72.والاجتماعيةالشخصيةالخدماتقطاعفي

منالعاملةتباإلقوىكما(،الأنثويةالعاملةالقوىجملة

والاجتماعيةالشخصيةالخدماتقطاعفيأعلاهاالذكور

المالقطاعفىلهانسبةتبلبنقلبينما%(.51)82.

%(..،)72والحكومةالأعمالوخدماتوالتأمين

الرياضاتمنمتنوعاعدداالعراقيونيمارس.الترويح

)النرد(والطاولةالقدموكرةالخيلسباق:تشملوالألعا!

الألمسريةوالمناسباتالزفافحفلاتوتعتبر.والشطرنج

الشعبي.والغناءللرقصفرصاالأخرى

يشتملمتنوغاغذاءالعراقييتناول.والشرابالطعام

والأسماكواللحمالمفرودوالخبزوالأرزالخضراواتعلى

والدواجن،،المشويةالخرافالشائعةالأغذيةومنوالتمر.

يتكونوهوتقليدياعراقياطبقاالسنبوسكويعد.والأسماك

أما.اللحمأوالجبنإليهايضافالش!صلهلاليةعجينةمن

والقهوةالشايفتشملالعرا!تىفيالشعبيةالمشروبات

الاقتصاديةالعقوباتظروفأثرتوقد.الفاكهةوعصير

ونوغا.كماالعراقييتناولهماعلىأجلاداعلىفرضتالتى

السطح

منوإيران،الشمالمنتركياالعراتيحد.الموقع

والمملكة،الجنوبمنالعربيوالخليجوالكويت،الشرق

منوسوريا،الغربيالجنوبمنوالأردنالسعوديةالعربية

الجزءأقصىإيرانيمالحدودخطويتبع.الغربيالشمال

فييصبالذيالعربشمطمجرىالبصرةأسفلالجنوبي

ما369عاممنالممتدةالفترةخلالولكن،الخلئالعربي

الأيسرالجانبعلىواقعاالسياسيالحدكانأم759إلى

تسببوقد.العراقداخلالنهركلجاعلا،العربلشط

مارساتفاقيةوفى.إيرانجانبمنالقبولعدمفىذاصك

فيالحدودخطجعلعلىاتفقبالجزائرأم759عام

الخلافكانوقد.العربلشطالعميقالمجرىمنتصف

عامفيوالعراقإيرانبينالحربأسبابأحدالحدهذاعلى

.أم089

سبباالموصلإقليميمبهاالتيالشماليةالمنطقةكانت

كانتكما،والعراقوسورياتركيابنالنزاعإثارةفي

فىتركيةأطماعوجودفيمسبباالنفطيةبثرواتهاالعراق

البدومنكبيرةأعدادوجودفإنكذلك.العراقيةالأراضي

وتركياإيرانبينموسمكليدخلونالذينالمهاجرين

بينالتوترعواملمنآخرعاملأشكلقدوالعراقوسوريا

الأردنبناتفاقيةوقعتأم849مارسوفي.الدولهذه

وبمقتضاها،الدولتينبينالنهائيةالحدودعينتوالعراق

.للأردنكم05عنالعراقتنازل

منها،كم/5763العراقيةالحدودأطوالحملةوتبلغ

كم42و.،مإلأردنكمأ34و،إيرانمعكمأ5841

معكم06وه،السعوديةمعكم808و،مإلكويت



163قالعرا

الساحلخططوليبلغكماتركيا.معكم33وأسوريا،

كم.58العربيالخليجعلى

أربعةإلىالعراقينقسم.الأرضسطحأشكال

النوي،والنظام،السهول:هيكبرىتضاريسيةأشكال

والصحرأء.،لوالجبا

فيومستنقعاتهالمتسعةبسهولهالعراقيتميز.السهول

وسطىمنطقةمنالعراقأرضوتتألف.الشرقيالجنوب

تعرفبينما،الشمالفيالجزيرةباسمتعرفمنبسطة

نهراالمنطقةهذهويخترق.الجنوبفيالعراقسوادباسم

ترتمبدريجياالمستويةالأرضهذهلكن،والفراتدجلة

الجنوبباتجاهترتفعكما،الشامباديةنحوالغربباتجاه

نجد.هضبةنحوالغربى

وأوالفراتدجلةبسهولالعراقيةالسهولوتعرف

وأالعراقمساحةخمسوتشغل.النهرينبينماسهول

شكلعلىالسهولهذهوتمتد2.كم!39...يعادلما

الشمالمنكم2ء.وعرضهكم065طولهمستطل

نهرعلىسامراءمدينةبين،الشرقيالجنوبإلىالغربي

رأسإلىلغممالأالفراتنهرعلىالرماديومدينةدجلة

وباديةشرقازاغروسومنحدراتجنوباالعربيالخليج

لايزيدبحيثبالانبحساطالسهولهذهوتتميزغربا.الشام

وتغطيهاالبحر.سطحمستوىعنأم..علىارتفاعها

والأهوار،والفيضاناتالسهولمياهالحاضرالوقتفي

دجلةنهرابهاجاءالتيالنهريةالرواسبإلىتكونهاويعود

.لفراتوا

تقعرقيقةجافةأراضيىبأنهاالشماليةالسهولوتتميز

هذهوفي.السماوةمدينةشماليوالفراتدجلةنهريبين

سطحمستوىفوقم003حواليإلىالتلالترتفعالمنطقة

هذافيالزراعيةالقرىمنقليلةأعدادوتوجدالبحر،

ويمتدالسماوةمنبالقربفيبدأالجنوبيالسهلأما.السهل

هذاويشمل.الخلئالعربيإلىالشرقيالجنوبنحو

يعيع!حيثوالفراتدجلةنهريبينالخصبةالدلتاالسهل

بعضالسهلهذافيوتقع.العراقسكانمنكبيرعدد

والحدودالعربشطبينالكبرىالعراقيةالنفطحقول

الكويحية.

شبكاتالجنوبيالسهلفيالمياهجريانفيوتتحكم

زيادةإلىذلكأدىوقد،الريونظمالسدودمنمعقدة

الاستيطانمنبمزيدوسمح،الزراعيةالأرضإنتاجية

معظمويتكون.الكوتشمالوبخاصةالدائمالبشري

سببتهامستنقعيةأراضمنالكوتشمالالواقعالإقليم

ء.السيوالصكرفالمتكررةالفيضانات

اك!يمنخبنيرقييهبم!فيبرلم!ركثسير؟!كلالغبم!نحبئقيحمال!!برئز!بر!ىتجك!بزك!9ئحي5كايهبم!3كبهبم!قيبخعيربخلمسئحنى!كأ؟ضحمم!ننغلم!قىئمبملم!كيئهز؟خئرنرسع!!؟نمينرربرير؟كا!؟!ينبر!ء!لمبرخ9جم!؟جكبز7جدترين!!حي!برءوو!!بميمكه!لزنرقيكبهكحئئفيبمئنمقعص!ثبمفيلحلإ

!به!!بر!س!يرئج!لسكاسع!!!لموىكجسح!ءمممعتنإلأ،يئنبهيم3!ص!بر،ئرلمفيءك!يزبر!وكبرءسبهيمءىههى3كاتربرفيلمءعو-+؟بر؟"كتئغ!ين!!ىجيمكاتمى!كيئع3!3وكلهمكا!ثح!تثئ!كأ،خور3ك!!بن3كأ؟صير؟ةجم!!لمعقزوءكأ!كأيركأير!زوممزبر:ك!؟،كاك!!ءترئمءغبركم

وو!ييى؟ئنبزشكابربميئ*بركا!جو3!ئه!بمءكيمير!؟ررع5كا!يربر+؟لأء3كاكاغفي؟،!سء!جممىلميرأزرش!!كيكأو2؟!!في!!!ع3!ئءزعيربرىيركا!سس،كا%.؟7!ح!ال!لاقبىيزلأ؟زرلإلمير؟بم7بر!!2*!!وركل!+؟ئرء!؟و2يرءيسكبم؟يىشعبيكي!!برء،ء!غ!ء

سامراء.مدينةشمالوالعراتدحلةنصيبينالواقعةالشماليةالعراقسهولمنكبيراحانباتغطيالجافةالمراعي



لعراقا641

الكبيربمالنهريبنظامهالعراقيشتو.النهريالنظام

دجلةنهرطولويبلغ.والفراتدجلةنهرييضمفهو

عندالعراقأراضيويدخلتركياوينئمنكما85)0

التيالروافدمنكبيرعددفيهويصبفشخابور،بلدة

وأهمها،والعراقوإيرانتركياأراضيمنمياههاتستمد

والشطالصغير،الزابالكبير،الزابالخابور،وأكبرها:

،الفراتمنأكبرالمائيوتصريفه،وديالى،أنيطم،الأصم

بغداد.حتىالنهريةالسفنفيهوتجري

ينبعوهو،كم2لأ035إلىفيصلالفراتنهرطولأما

ثمكم034لمسافةأراضيهافيويجريتركيامنأيضا

عندالعراقأراضىيدخلوبعدهاسوريا،أراضييدخل

الأسفلمجراهفيبدجلةالفراتويلتقي.البوكمالبلدة

،العرببشطالمعروفالنهرمعاليش!صلاالقرنةبلدةعند

علىالخليجفيالعر!شطويصب.اكم85طولهويبلغ

يكونلاوأصذلك،المنبسطةالجزرمنمجموعةشكل

.الكبيرةالموانئلقيامصالحاالعراقيالساحل

روافدأية-دجلةخلافعلى-بالفراتيتصلولا

إقليمفوقالنهرانويجريمما.العراقفيمجراهطولعلى

بجدراناحتفاظهامعواضحةمحددةمجارفىبغداد

يختفىبلالمجرىيتضحفلابغدادأسفلأما.للوادي

م2-1.)5بخفةينحدرمفتوحسهلفوقالنهرانوينتشر

المستوىتعادلهناالنهرينملامحومنأكم(...كل

آخرإلىنهرمنتؤديأنيمكنالقاعفمياهلهما،النسبي

ياشمهندسواستفادوقد.فيهيجريانالذيللإقليمتبعا

أضهرينامجرىأنكما.عديدةقرونمنذالوضعذلكمن

السهلفوقمياههماوتنساحبسرعةيتغيرأنيم!ش

وتلاحظ.الأرضمنكبيرةمناطقتغمرحيثالمنخفض

مساحاتتلاحظكمالمجراهما.النهرينهجرةظاهرةهنا

الأهوار.تسمىوالبحيراتالمستنقعاتتغطهاواسعة

أسرعلكنهالفراتمنضيقاأكثردجلةأنمنالرغموعلى

بكثير.أكبرمياهاويحملجريانا

بغداد،حتىنعسبياانحدارهبقلةالفراتنهرويتصف

والرمالالوحلمنالكثيروبوجود،تصريفهوبكثرة

مياهسوىرافدأيالعراقفيبهشصلولاوالحصى

الغربيالجنوبومنالغربمنتأتيالتىالشحيحةالأودية

الجزرلتعددأطملاحةأضهرايصلحولا.السنواتبعضفى

العمق.ولقلة،بالحوايجتعرفالتى

وقوعبسبببالسرعةالنهرينفيالمياهتيارويتميز

الملاحةتصبحولذلكبتركيا،الجبليةالمنطقةفيمنابعهما

نأوبعد.النهرينمنوالعلياالوسطىالأجزاءفيصعبة

فيالنهرانيبدأالصغرىاسيافيالربيعفيالثلوجتذوب

أبريلفيالأقصىالحدإلىمستواهمايصلحيثالامتلاء

مقلقاحرجافصلاالربيعويعد.بالفراتمايووفيبدجلة

ستةإلىم.63منالمياهترتفعوفيه،الفيضانيحدثحيث

الأراضيفيوذلك،الأحيانبعضفيعشرةوإلىأمتار

تصللمسافاتأقلأوأمتارأربعةعنانحدارهايزيدلاالتي

بعيداوالمدنالقرىتبنىأنمنبدلاولذلك،كمأ..إلى

جانبيها.علىالمرتفعةالأجزاءفيالنهرينمجرىعن

فيهالماءمستوىترفعمفاجئةلفيضاناتدجلةويتعرض

أمثلةومن.الواحدةالساعةفىواحدةقدمبمقدار

عامأوائلفيحدثالذيالفيضانالمدمرةالفيضانات

وفقدامتار،تسعةإلر،المياهمستوىارتفعوفيه،أم549

بناءأدىوقد.مأوىبلابعضهموصارالسكانمنالآلاف

كبيرحدإلىالفيضانأخطارتخفيضإلىالثرثارواديسد

مشروعاتأدتكما،دجلةمجرىطولعلىوبخاصة

السبعينياتمنذالعراقأ3معاأحدتعد)التىالعديدةاشي

.المدىبعيدةإيجابيةآثارإحداتإلى(الشرينالقررمن

والسككالطرقعلىالمحافظةالصعبمنكادوقد

الفيضاناتخطورةوأدت.الفيضاناتبسببالحديدية

الجبليةبالمناطقالاتصالوصعوبةالوقمنالكثيروتدمير

منكثيرعزلإلىالجنوبفىوالأهوارالشمالفى

يفسروهذاالختلفة،الحياةوطرقالثقافاتذاتالجماعات

.العراقفيوالطوائفالأقلياتجماعاتتعدد

تدعىالفروعمنالعديدوالفراتدجلةمنويتفرع

والحلةالهنديةشطيمثلالحانبيةالأراضىلدىالشطوط

فسيحةمستنقعاتيشكلانكما.الفرأتم!المتفرع!ت

والفراتدجلةنويفيالمياهاستثمارويتمالأهوار.تدعى

وسوريا(.)تركياالمنبعدولتيمعالمبرمللاتفاقطبقا

النطاقمنجزءاالعراقشسمالجبالتعتبر.الجبال

طوروسوجبالوالعراقإيرانفيويمتدزاغروسالمسمى

بالقرببم00032منأكثرإلىالجبالوترتفعتركيا.في

فيالاكرادويعيشوتركيا.إيرانمعالعراقيةالحدودمن

مهمةنفطحقولتقعكما،والأوديةالتلالمنإقليم

.وكركوكالموصلمدنمنبالقرب

كحائطوتبدوالعراقشرقيزاغروسجبالوتقع

فيوبخاصةالمنخفضةالنهريةبالأراضيمرتملحيط

يصبحبغدادعرضخطشمالوفيبغداد.أسفلالجنوب

التلالسلاسلمنالعديدوجودمعمتدرجاالجبالارتفاع

كلماتضرساأكثرتصبحالأرضولكنالحمرين،جبلمثل

بغدادوشرقشمالالإقليمهذاويقع،زاغروسنحواتجهنا

التليةالسلاسلوتعرف.القديمةالآشوريةبالأرضويعرف

الشرقأقصىفيتقعالتىالحاضرالوقتفيارتفاعاالأكثر

القبائلمنعددس!كنىبسببالعراقيةكردستانباسم

فيها.الكردية
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وتخترقهاضيقةطوليةسهولالجبالهذهوتقطع

الكبيروالزابالصغيرالزابمثلالضيقةالوعرةالأنهار

منوتمتدالشماليةالجبال:قسمينإلىوتنقسم.وديالي

إلىالتركيةالحدودمنبالقربوترتفع،الشرقإلىالغرب

أقصىفيالارتفاعيقلبينمام.0003-00022بينما

سرميدانجبالهاأهمومن،ام،002إلىالجنوب

السلسلةفهيالثانيالقسمأماسنجار.وجبلم()053)0

الأنهاروتقسمها،الشرقيالجنوبنحوتتجهالتيالشرقية

قربالأولى:جبليةمجموعاتإلىدجلةنحوالمتجهة

السليمانية،مدينةعلىتشرفوالثانية،الإيرانيةالحدود

.داغقرةجبالهاوأشهروكركوكالسليمانيةبينتقعكما

هذهجبالأشهرم(006)حصاروستجبالوتعد

السنديانبغاباتالجبالأعالىوتغطى.الشرقيةالسلسلة

مثلمستطلةسهولوتتخللها،وبالمراعيوالصنوبريات

إلىالغربمنيمتدواحدجبلبالعراقويوجد.رانيةسهل

.اليزيديونيسكنهالذيسنجارجبلهوالشرق

والجنوبيةالغربيةالأجزاءالصحراءتغطي.الصحراء

منتلالمنالإقليمهذامعظمويتكون.العراقمنالغربية

الصحراءمنجزءاالرمليةالكثبانوتعد،الجيريالحجر

العربيةوالمملكةوالأردنسورياداخلتمتدالتيالسورية

تجفأنهارهيالتىالأوديةالصحراءعبروتنتشر.السعودية

المطر.سقوطبعدبالمياهتمتلئولكنهاالسنةأياممعظم

أقصىيبلغهضبةلتكونبالتدريجالأرضوترتفع

مشاهدةيمكن.أم...حواليبالعراقلهاارتفاع

اسمأخذومنها،الأماكنبعضفيالجروفتكويخات

(.الجرفبالعربيةالعراقكلمةتعني)حيثالبلاد

،الفراتنهر،دجلةنهرتشمل.البارزةالأرضيةا!لعالم

الزابنهرالكبير،الزابنهرالأهوار،الثرثار،بحيرة

هورالحمار،هور،الحبانيةهور،العربشطنهرالصغير،

الخليج،نينوىتلال،الكوتجسر،الهنديةجسر،السافية

السورية.الصحراء،السماوةجسر،العربي

فىالمعتدلالمناخبينالعراقمناخيتراوحالمناح.

الشرقي،والجنوبالشرقفيالمداريشبهوالمناخالشمال

الغربي.والجنوبالغربفىالقاريالصحراويوالمناخ

معظمفيتزيدالتيالشديدةبالحرارةالصيفويتميز

الكثيريدعو!،،العراقأنحاءمعظمفيم43عنالأحيان

تحتخجراتفيالنهارخلالالاختفاءإلىالسكانمن

فيالعالممناطقأعلىمنالعراقسهلويعد.الأرض

الشمالب،كثيراتختلفكانقوإن،الحرارةدرجات

الجبلية.والمنطقةالسهليةالمنطقةبينأي،والجنوب

حوالىإلىةالحرالمدرجاتفتنخفضالشتاءفيأما

الشماليةالمناطقوتتميز،الشمالوفىالصحراءفىم2

البرودةقارسبشتاءوالتركيةالإيرانيةالحدودامتدادعلى

وسطفيالشتاءخلالفجائيةحارةفتراتوجودمع

.العراقوجنوب

الجقءعدا،العراقأنحاءجميعفىفنادرةالأمطارأما

خاللىجافوالصيفأشوريا(.منطقة)فيالشرقيالشمالي

السنويالمعدلوتحراوح.فرطبالشتاءأما،السحبمن

سم6-.38والصحراءفيسم13بينالساقطةللأمطار

المحاصيللزراعةتكفيكميةوهي،الشماليةالجبالفي

ثلجشكلعلىالشمالفيالمطرمعظمويسقط.ريبدون

الشمالمناتجهناكلماالأمطاروتقللاخر،حينمنثقيل

إلىأحياناالجبليةالمناطقفيسمأ..منالجنوبإلى

الرطبةمحطةفيسم5.7إلىوتقل،البصرةفيسما.

السورية.الأردنيةالحدودقربالواقعة

تكونبينماوأبريلنوفمبرشمهريبينعادةالمطريسقط

الريعلىالزراعةاعتماديجعلمماتماماجافةالشهوربقية

المياهانتشارويؤدي.ضرورياأمراالعراقأرجاءمعظمفي

للهواءالعاليةالرطوبةإلىالعراقأجزاءمنكثيرفيالراكدة

.العراقفيالصيفبهايشتهرالتي

الاقتصاد

الأخرىالقطاعاتباقيمثل،الاقتصاديالقطاعتأثر

فيالعراقعلىالمتحدةالأممنظمةفرضتهاالتيبالعقوبات

الجزءهذافىيردمافأغلب.الثانيةالخليجحربأعقاب

.أم199عامقبلاحصاءاتعلىيعتمدالمقالةمن

المركزيةالاقتصاديةالخططإعدادعلىالدولةتشرف

تتركبينما،الخارجيةوالتجارةالزراعيالإنتاجإدأرةوعلى

الزراعةومعظمالصغيرةوالخدماتالصناعاتبعض

التي-وصادراتهالنفطقطاعأدىوقد.الخاصللقطاع

التجاريالتبادلإيراداتمن%59منأكثرتوفركانت

الاقتصادفيمهفادورا-ام099عامحتىالخارجى

فقد.الميلاديالعشرينالقرنمنتصفمنذالعراقى

الظروفتحسينفيالنفطعائداتالحكومةاستخدمت

حاولوقد.الزراعيالقطاعتطويروفيالبلادفىالمعيشية

عنالنفطصادراتعلىاعتماداأقليصبحأنالعراق

الصناعي.القطاعبقيةتوسيعطريق

تحسنالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

مشروعاتوكانت.الدولةسيطرةتحتالعراقيالاقتصاد

منقويةدولةلبناءالفرصتوفرالعراقفىالختلفةالتنمية

مننسبياالكبيرالعددإلىذلكويرجع.الاقتصاديةالناحية

للتنميةالضروريةالعاملةالقوةيوفرالذيالعراقسكان

قوةمنيوفرهومابالتعليمالاهتمامجانبإلى،الصناعية

وبمساعدة-العراقيةالزراعةفإنكذلك.ماهرةعاملة
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الخصبة-والأرضالريومشروعاتأعبيرةاالامشثمارات

ممببهاالتيالماليةالمشكلاتأحشكبيرا.تطوراشهدت

إيراد،يمالثمانىأصشواتاحربفيالضخماالإنفاق

العراقيالاقتصادأصابتالمفطتصديرمنشآتوتدمير

وأغلقت،التجاريةالطرقخربتفقد"كبيرةبأضرار

تسديدعنالدولةوتوقفت،المصانعودمرت،الموانئ

.بكثرةالخارجمنالاقتراضجانبإلى،الخارجيةديونها

إلىأدىأم889عامفيإيرانمعالنزاعانتهاءلكن

أنابيبخطوطبإنشاءبالتدريجالنفطصادراتزيادة

ظلتإنوأسدمار.ابهالحقالتىالمنشاتوإصلاح،جديدة

العاملة،أغوىانقصربسببممخفضةالزراعيةالتنمية

أتحطاعاأنصتالرغ!وعلى.الموقعوسوء،اوربةوملو!

أنهإلاالح!سومةمنعاليةأولويةعلىحصلقدالصناعي

!رضأسذياالحصارأدىولقد.المافيالاختلالمنيعاني

إلىام199أغسصأفيلدصيتغزوهإثرالعراتعلى

صادراتانخفضتإذ،العراقيالاقتصاديالوضعتردي

تقريبا.الصفرإلىالنفط

علىفرضالذيالدوليالاقتصاديالح!وأدى

صعادراتكلوقفإلى،أم099أغسعطصفيالعراق

أسعاروزيادة،والوارداتالصادراتونقص،العراقيالنفط

السلع.معظما

مكتبنشرهلماطبقاالإجمايى.الوطنىالنابخ

منرادالإحمافيالوطنىالناجفإنبالعراقالإحصماء

أإأم079عامفيعراقيدينارمليون913.1

بزيادةأم089عاءفيعراقيدينارمليونأهو647

دينارا012منالفردارتعدخلكماضعفا،7.13

ولكنذاتها.الفترةخلالعراقيادينارا1)181إلىعراقيا

الأمتفرضأدقبلبعدادحوانيتفىمعروضة!صاتمتوعةمواد

.أم196سةعليهاالحصارالمتحدة

الوطنيالدخلانخفاضفيتسببتالإيرانيةالعراقيةالحرب

انخفاضوفيأم819عامفيدينارمليون215.11إلى

ذلكبعدارتفعوإنعراقيا،ديسارا082إلىالفرديالدخ!!

وأم879عامفيعراقيدينارمليون55115إلى

ارتمإلدخلبينماأم،989عامشىمليونا178102

وفي.أم989عامفيعراقيادينارا186.1إلىالفردي

24)000الإجماليالوطنيالمابخبلغ،أم399عام

الفردنصحيبمتوسطكانبينماأمريكيدولارمليون

أمريكيا.دول!را1)052

وتشكلوالبناء.والتصنيعالتعدينوتشمل.الصناعة

ذلكويشمل.للعراقالإجمالىالوطنيالناجمن73.1%

داخلتنتجالتيوالخدماتاسملعلجميعأممليةاالقيمة

عامفي%أ.قيمتهاوكانت،السنةخلالأ!دوأ،ا

والبناءوالتصنيعالتعدينقطاعاتوتوظف!.م9891

العراقيين.العمالمر9.02%

الصناعيللدخلالرئيسيالمصدرالنفطويعتبر

الدولكبرياتثانيةأحراقاكانتوقدبالبلاد،والتعدين

أوأئلفيولكن،الأوسطالشرقفيللنفطالمنتجة

صناعةكانتالميلاديالعيشرينالقرنمنالتسعينيات

للبلاد.الإجمالىالوطنيالناجمن%06تش!صلالنفط

منشآتمنالكثيرتدميرإلىالشانيةالخليجحربوأدت

جانبإلىالتكريرومعاملالأنابيبوخطوطالعراقيةالنفط

فيالعراقيةالنفطحقولحبرأوتقع.أصفصأاتجارةتوقو

مدينةوغربي،ال!صيتيةالحدودمنأ!رببااجلاداجنوب

فيأخرىطبيعيةمصادرهناكو.أحشمالاشيكركوك

كان.الطيعيوالغازوالكبريتالفوسفاتمثلالعراق

أكبريشكلالبتروكيميائيةوالمنتجاتالنفطتكرير

صانعويتحبعداد.فيالمحاسيةالأوالييصسعونالحرفأصحاب

.أخرىأدواتإلىإضالةجميلةوأباريئأطماقاالمعدنيةالأدواتا
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العراقيةالتكريرمعاملدمرتأنإلىالعراقفيالصناعات

التكريرمعاملمنويمإلعديد.الثانيةالخليجحربفي

.وكركوكوبايجيالبصرةمدنمنبالقربوالكيميائيات

الأنابيبخططريقعننفطهامعظمالبلادصدرتوقد

الدولمنظمةفيعضووالعراقتركيا.عبريمتدالذي

السلعمنالكثيرالعراقوينتج)أوبك(.للنفطالمصدرة

المنتجاتجانبإلىوالمشروباتوالصابونالملابسمثل

والحديد.والفولاذكالإسمنتالأخرى

فيالتمورتعليبالصناعيةالمشروعاتأهمومن

الأدويةوصنع،الكبيرةالسياراتوتجميع،البصرة

،والثلاجاتالكهربائيةوالسخانات،الصحيةوالأدوات

والفاكهة،الخضراواتوتعليب،البلوريةوالأوانى

جانبإلى،الموصلفىالقطنيةالمنسوجاتوصناعة

بعدالمشروعاتهذهمعظمتوقفوقد.النفطصناعة

الثانية.الخليجحرب

وندرة،الأوليةالموادقلةالعراقيةالصناعةمشاكلومن

مواردالحمتغلالوعدم،والمتخصصةالخبيرةالعاملةالأيدي

مثلى.بصورةالطيعيوالغازالكهربائيةوخصوصا،الطاقة

من%أ2.2حواليوتشكل.الخدماتصناعات

الخدماتقطاعفيويعول،بالعراقالإجماليالوطنيالنابخ

الدولةتوظفكما،العراقعمالمن%352.حوالي

الخدماتصناعاتأما.العملقوةمن%25حوالي

.والعقاراتالمصارففتشملالعراقفيالأخرىالكبرى

صلاحيتهاحيثمنالعراقأراضيتنقسم.الزراعة

ممساحةمن%أ.13إلىوالإنتاجالزراعيللاستثمار

الدائمة،المحاصيلوأراضيللزرأعة،القابلةالأراضي

أراضي%.،4،والمراعيالمستنقعاتاراضي1.9%

)وتشملالأخرىالأراضي.77%4والأشجار،الغابات

(.المرويةغيرالأرا!ي4%

سدسعنبالعراقالزراعيةالأراضيمساحةتزيدولا

عامفيهكتار(مليون)37البلادمساحةإجمالي

المألوفةغيرالطبيعيةالظروفإلىذلكويرجع.ام989

انسياحمثلالبشريالنشاطأمامالعراقيلبعضتضعالتي

منالعديدمشكلةالأنهارجانبيعلىالفيضانمياه

النهرية.الرواسبوقلة،والسبخاتالمستنقعات

فهي.بالعراقللاقتصادالفقريالعحودالزراعةوتعتبر

بهاويعمل،الإجمالىالوطنيالنابخمن%أ61.تشكل

عليهاويعتمد،العراقيةالعاملةالقوىجملةمن%ا61.

لغالبيةالرئيسيالموردأنهاكما،السكاننصفمنأكثر

نصفمنأقلهوالزراعيالإنتاجفإنذلكومع.السكان

وطرفالأرضملكيةنظامبسببعليهيكونأنيمكنما

المتقلبة،المناخيةوالظروفالمتطورةغيرالتقليديةالزراعة

باالصناعيةالمنتجاتأهم

نتاخل!ا

ئرلمسجاا

سمنتل!ا

السائلالنفطغازات

الكيروسين

النفاتالوقود

البترولريوت

الكهربائيةالقدرة

يةحذللأا

لعراق

لكميةا

مليون.013"

طن.000.005

طن،428/1""

طن2097""

طن05.لم..

طن007007.5

مليون03.26

/الساعةكيلوواط

زوخ09،4)0."

السنة

أ!!أم

م1991

م!891

م!891

م9891

ام918

ام399

أم879

جانبيعلىالمرويةالأرا!يتصيبالتيالملوحةومشكلة

النهرين.

القرنمنالخمسينياتنهايةمنذالحكومةقامتوقد

علىالأراضيمنكبيرةمساحاتبتوزيعالميلاديالعشرين

الواحدةللأسرةهكتاراتعشرةبمعدلالفلاحينأسر

وإيجادالزراعيةالمحاصيلمنالذاتيالاكتفاءتحقيقبهدف

.الخارجإلىللتصديرنسبة

الزراعةفيالطائلةالحكوميةالالمشثماراتمنوبالرغم

الغذائيةالموادمن%07حوالييستوردكانالعراقأنإلا

المتحدةالأمفرضتهالذيالتجاريالحظرقبللهاللازمة

.أم099أغسطسفيعليه

أهمهاالزراعيةالمحاصيلمنكبيراعدداالعراقوتنتج

والشعيرأم،ء99عام(طنمليون1)32.القمح

والعنبطن(،000304)والأرزطن(،000099)

عامطن(000،024)لبطاطسواطن(813!...)

السكر،وقصبوالبنجر،،الرفيعةوالذرة،أم599

،والدخان،والفواكه،والحبوبوالتمور،،الزيقوحبوب

.والأعلاف،لقطنوا

النفط،بعدللتصديرالرئيسيمالمحصسولالتموروتعتبر

دولأولىالعراقوتعد،نخلةمليون32العراقويمتلك

إلىإنتاجهامتوسطيصلإذللتمورإنتاجاالعالم

إلىمنهالجيدةالأنواعوتصدرلشويا،طن000،006

الأنوأعأماوالهند،وكنداواليابانفرنساخصوصاأوروبا

الأقصى.والشرقالعربيةالدولإلىفتصدرالأخرى

نهرعلىالسوريةالحدودمنابتداءالنخيلحدائقوتنتشر

زراعةوتكون،دجلةنهرعلىبغدادجنوبإلىالفرات

منيسقىحيثالعربشطضفافعلىكثيفةالنخيل

.000373إلىالتمورصادراتارتفعتوقدالمد.مياه

9891عاميفىدولارمليون75قيمتهاطن

.ام99و.



العراق168

بلكددهاوقد،العراقفيالزراعيةالجمعياتوتنتشر

/153388وتضمام869عامنهايةفيجمعية843

فيالغاباتمنتجاتأهممنالأخشابوتعتبرعضوا.

.م4991عام3م000،08إنتاجهابلغوقد،العراق

فيكبيرةجهوداالحكومةبذلت.الحيوانيةالثروة

المائيةالمجاريأوالبحيراتمنسواءالأسماكمرابيتطوير

.أم399عامفيطن.00523وبلإلإنتاج.الداخلية

طن.00048العراقفيالمائدةبيضإنتاجبلغوقد

الاستهلاكحاجةي!!ييكادقدروهوأم،399عاممتري

الألبانواطن00067اللحومإنتاحبلغكما.المحلي

الأصوا!واط00993أصسمنواوالزبدة000053

.العامنفسرفيطن008.01والجلودطن.00027

تشمل:الحيواناتمنكبيرةثروةالعراقويمتلك

رأس(،042؟...)البغالرأس(،54لأ...)الخيول

21ء....)الأبقاررأس(،000036)الحمير

لأغناما،(سرأ000531)موسالجا،(سرأ

رأس(،000،576،1)الماعزرأس(،023.6).00)

.ام399عامفي(دجاجةمليون04)الدواجن

المهرشضبطسياسةتهدفالنهر.وضبطالري

ومنع،أطريالمياهتوفير:أهدافثلاثةتحقيقإلىالعراو

أقيموقد.ال!!ربائيةالطاقةوتوأجد،المدمرةالفيضانات

وروافدهدجلةنهرعلىوالسدودالحواجزمنالعديد

قدالمنشآتهذهكانتوإن،العراقشمالفيالعديدة

.أم199عامالخليجحربفيشديددمارأصابها

وترويالفراتلهرعلىالرئيسيةالريمشروعاتوتقع

000،071وترويدجلةوعلىهكتار،000،003حوالي

وأهم.الأسفلوالزابديالينهريعلىتوجدكماهكتار،

عامأقيمالذيالثرثارمعدمشروعوالكباريالسدود

نهرعلىخانودربندي،ودوكان،السماوةعندأم،059

بمم1691عامهكتار042).00ريأتاحوقد،ديالي

الحدودمنكم04بعدعلىالب!صوسد،وصداموالقادسية

عامالفراتبنهرالثرثاربحيرةوصلومشروع،الإيرانية

إتمامجعلأتاتوركسدببناءتركياقيامولكن.أم769

.المشكلاتمنكثيرايواجهالعراقيةالريمشروعات

عنتم!عيدةالعراقأراضيمن%06أنويقدر

برامبفروضعتمفقدلذلك،النهريةالريمشروعات

.أم099نوفمبرفيبئراأر615حفربالفعلوتمالآبار،

الريمياهفيالنقصأنالعرأقيةالزراعةوزارةقدرتوقد

الأراضياحاجةلثلثإلاالمياهتكفيلابحيثكبير

الزراعية.

المصعدرينالطبيعيوالغازالنفطيعد.الطاقةمصادر

الطاقةكانتالثانيةالخليجحربوحتى.للطاقةالرئيسيين

بشكلعليهاالحصولويمكنالاستخدامواسعةال!ئهربائية

.العراقفيكبير

مليون326.المنتجةالكهربائيةالطاقةإجماليويبلغ

فيالطاقةهذهكمياتتساقصتوقدواطاساعة،كيلو

الخليج.حرببسببوذلكالأوقاتبعض

مأ499عامالمنتجةالخامالنفطكميةبلغتوقد

الاستهلاكفىمنها88%يستخدمطن0.08212لأ...

ما499عامالمنتجةالطبيعيالغازكميةوبلغت،المحلي

فيالعاملةالشركاتعددبلغوقد.مكعبمتر1792

مجالفيتعملشركة61بالعراقأسفطاصناعةأ!مجا

وتصنيعونقلهوتكريرهوتسويقهالنفطاستحراجراكتشا!

الأنابيب.وخطوطالبتروكيميائياتوفي،معداته

العراقصادراتمعظمالنفطشكل.الحأرجيةالتجارة

أغسطسفيعليهالمتحدةالامفرضفالذيالحظرقبل

بليون4.01العراقيةالصادراتقيمةبلغتوقد.أم099

والمنتجاتالخامالنفطشاملةأم099عامفيدولار

التمور،جانبإلى،والكبريت،والأسمدة،الم!صرةالنفطية

تجارةشركاءوأهم.والقطن،والصوف،الخاموالجلود

الولايات-الخلئالثانيةحربقب!!-العراتمعأصادراتا

وهولندا،،واليابانوتركيا،،والبرازيل،الأمري!صيةااطتحدة

دولارمليون045إلىأصادراتاوانخفضت.وأسبانيا

ومنتجاتخامانفطامعظمهاكانأم499عامأمري!!

.واليونانوتركياالأردنإلىصدرتنفطة

بليون.66قيمتهابلغتفقدالعراقيةالوارداتأما

المعدأتمنأسالحماتتكونوكانت،أم099عامدولار

،المجمدةوالدواجندولار،بليون5.2قيمتهابلغتوقد

السياراتمثلالمصنعةوالبضائع،والأسماك،واللحوم

والمستحضرات،والشايوالسكر،،والملابسالغيار،وقطع

حربقبل-الوارداتتجارةفيالشركاءأهموكان.الطبية

وأسترالياوكندا،الأمريكيةالمتحدةالولايات-الثانيةالخليج

وكوبا،،القمحمنكبيرةبكمياتالعراقتمدكانتالتي

بالأرزتمدهاكانتالتيوتايلاندبالسكر،تمدهاوكانت

.المتحدةوالمملكةفرنساجانبإلى

استيرادإلىبحاجةالعراقأنقدرأم199عاموفي

الأغذيةمنظمةقدرتكما،الدقيقمنطنمليون1ء7.

إنفاقإلىبحاجةالعراقأن)الفاو(الدوليةوالزراعة

الغذاء.وأرداتلتغطيةالسنةفيدولارمليون006.2

قيمةتخفيضإلىالثانيةالخليجحربأدتوقد

فقط9.1إلىام،099عام.66منالعراقيةالواردات

.أم!49عامفي

الثانيةالخليجحربقبيلحتىالعراقكان.السياحة

شممالفيصيفياموقعا21بهويوجدمهما،سياحياقطرا



916قالعرا

أجزاءكلفيالسياحيةوالفنادقالقرىتنتشركماالبلاد.

منسنة25خلالالمنشآتهذهبناءتموقد.العراق

النفط.بيععائدات

مأ879عامالعراقزارواالذينالسياحعددبلغوقد

إفريقيامنأكثرهمشخص678!...حوالي

02!...)آسياوجنوبشخص(،000.387)

شمخص(،000.7)أمريكاوجنوبوشمالشخص(،

شخص(.7!...)والأقيانوسآسياشرقيوجنوب

عشرةالعراقفيالعاملةالمصارفعدديبلغ.المصارف

العامللقطاعمملوكةوطنيةمصارفثلاثةمنها،مصارف

الرافدين،ومصرف،العراقيالمركزيالمصرفهي

هيخاصةتجاريةمصارفوثلاثةالرشيد.ومصرف

العراقي.التجاريوالمصرف،دلةومصرفبغداد،مصرف

الزراعي،العراقمصرفهيمتخصصةمصارفوأربعة

،بالعراقالدولةومصرف،الصناعيالعراقومصرف

الاشتراكي.والمصرف

أكبر،الثانيةالخليجحربقبل،الرافدينمصرفوكان

881.44موجوداتهبلغتوقد،العربىالوطنمصارف

دولار،مليون367.14ودائعهوبلغتدولار،مليون

مأ989عامدولارمليون773/1بلغتأرباحاوحقق

شركة:هيللتأمينشركاتثلاثبالعراقيوجدكما

العراقية،التأمينإعادةوشسركة،العراقيةالحياةعلىالتأمين

الوطنية.التأمينوشركة

الدخلإجماليبلغ،ام989عامفي.القوميالدخل

يبلغكما،أمريكيدولاربليون35،بالعراقالقومي

وبلغ.السنةفيدولاراأ049الفرديالدخلمتوسط

أما.ام989عامتقديرحعسب%ا.الحقيقيالنمومعدل

ذاته.العامفى%5عنفيقلالبطالةمعدل

العربيةالدولأكثرمنالعراقيعدالحأرجي.الدين

مديونياتهاجملةبلغتأم499عامففي.للخارجمديونية

دولار.بليون02الخارجية

العراقفيالنقلوسائلتتكون.والاتصالاتالنقل

والسكك،المعبدةالطرق:بشقيهالبريالنقلمن

الأنابيب.وخطوطوالطائراتالنهريوالنقل،الحديدية

رغمالعراقفيانتقالوسيلةأقدمالنهريالنقلويعتبر

الانهارأنكما.الأوقاتبعضفيالفيضاناتكثرة

وضحلةجرياناوأبطأاتساعاأكثرالمناطقبعضفيتصير

منيصبحكما.المواصلاتحركةيعوقمماجدا

وللسكك،الفيضاناتبسببالطرقصيانةالصعب

مجتمعاتعزلإلى!ديمماللقضبانمقياسانالحديدية

طرقتختلفولذا،الرحلةمواصلةتستيطعلاكثيرة

الدينية.ومعتقداتهاولغاتهامعيشتها

عامفيالعراقيةالجويةالخطوطأنشئت.الجويالنقل

تربطالتيالجويةالخطوطجميعالحكومةوتمتلك.أم459

العواصمببعضتربطهاكماالعراقفيالكبرىبالمدنبغداد

يمكن89منهامطارا131وبالعراق.القارأتجميعفي

ويوجد.دائمةأرضيةبممراتمزودة73واستخدامها،

،والبصرةبغدادمدينتيمنكلمنبالقربدولىمطار

إنشاؤهتمالذيالدوليصداممطارهوجديددوليومطار

كبيرةطائرة43المدنيالطرانأسطولويشمل.بغدادفى

الثانيةالخليجحربأثناءإيرانفىهبطتطائرات7منها

.أم299يونيومنذتماماالجويةالملاحةحركةوتوقفت

إلى،البصرةميناءالعراقموانئأهم.البحريالنقل

ويعتبر.للعراقالتجاريالمنفذيعدالذيقصرأمميناءجانب

تجارتهأغلبإنإذ،للعراقمهمامنفذاالأردنفيالعقبةميناء

وموانئالبصرةبينمتصلةخدماتوهناكالميناء.هذاعبرتمر

الزبير،خورميناءجانبإلىوأوروبا.شمالآالعربيالخليج

أرلغإلىثلاثمنتسعالتيوالفاو،العمايةخوروميناء

طوافة360.1فتوجدالداخليالمائيالنقلفىأما.سفن

وتوجد.اليةقوارب501،آليةسفينة48و،مسجلةنهرية

الغاطسذاتللسفنصالحةقطاعاتوالفراتدجلةبنوي

ذاتوللسفنللملاحةصالحاالعربشطوكان.الضحل

عاميغلقأنقبلكما03مسافةحتىالقليلالغاطس

الثانية.الخليجحرببسببام199

ألفمنأكثرمنهاكلطاقة،سفينة42العراقويمتلك

91و،البضائعلنقل16منهاطنا،.665369وتزنطن،

وقد.الكيميائيةالموادلنقلالسفنوبعض،للنفطناقلة

منجزءتسجيلإلىالثانيةالخليجحربمنذالعراقلجأت

منذولكن،الأخرىالدولأعلامتحتالتجاريأسطولها

العلمتحملالتيالسفنمنأيتعمللمام299يناير

الدولية.التجارةفيالعراقي

العراقفيالسريعةالطرقأطوالتبلغ.البريالنقل

كم00525،مرصوفةكم435.36منها،كم412/74

عددويبلغ.ممهدةغيرترابيةكم0536،مجهزةترابية

،ام499عامفىسيارة000.672الركوبسيارات

وشاحنة.حافلة368ر...والشاحناتالحافلاتوعدد

يلى:ماالطرقوأهم

التركيةالحدودعلىكوجكتل-الموصل-بغداد-

كم.521بطول

علىزاخو-المزيل-أربيل-كركوك-بغدادخط-

كم.445بطولالتركيةالحدود

بطول-البصرة-الناصرية-الديوانية-الحلة-بغدادخط-

كم.685

كم.أ86بطولالناصرية-الكوت-بغدادخط-
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السوريةالحدودعلىالرطبة-الرمادي-بغدادخط

كم.555بطول

علىصفوان-البصرة-أسعمارةا-الكوت-بغدادخط-

كم.066بطولالتركيةالحدود

.مإيرانالحدودعلىخانقين-بغدادخط-

صفوانبينكمأ)426بطولالسريعالدوليالخط-

أصسورية.اوالحدودوالأردنالكويتيةالحدودعلى

السريعة!أالخموأمنكم552لإنشاءدراسةوهناك
مىصأوتخ!ظف،التركيةالحدودعلىبزاخوبغدادترلط

دول!ر.مليون4لأ005

كما،العامالنقلعلىالعراقيينمنكبيرعددويعتمد

فيقصيرةلمسافاتالدراجاتالس!صانمنالكثيريستخدم

الغالبفيالسكانفيستخدمالريففىأما.المدن

تنقلهم.فيوالجمالوالحميرالعامةالسيارات

فيالحديديةالس!سكأطوالتبلغ.الحديديةالسكك

علىرابيةمنالممتدالخطوأهمها،كم320.2العراق

والخطك!.453بطهولوبغدادالموصلإلىالسوريةالحدود

علىك!806لطهولقصروأمالبصرةإلىبغدادمنالممتد

إلشاءتمأم0891889الفترةوخلال.العربيالخليج

حصأجانبأإ،الحديديةالس!طثخطوطمنكم008

ترحجا.فىوإمعطنبولبغدادبينمباشردولي

الخامأضفطاخطأطوالتبلغ.الأنابيبخطوط

الطبيعيوالغازكم،725النفصاومنتجات،كم4ء3/.

كم.أ0236

الهاتفيةالاتصالاتشبكةتتكون.الهاتفلةالاتصالات

675)000منالخلئالثانيةحربعقبإصلاحهابعد

000.886عددهاوكانأم(،9)3!هاتفيةوحدة

بطريقتيلثإذاعةمحطة91وام،859عامفيوحدة

للتلفاز،محطة41والتردد،وتضمينالاتساعتضمين

التلفازأجهزةعدديبلغكما.الصناعيةللأقمارومحطة

مليون7.3الراديوأجهزةوعددجهاز،0000001

.أم599عامفيجهاز

هي:يوميةصحفتسعالعراقفيتصدر.الصحافة

بغدادومراتببعداد(،)فيوبابل،الرياضىالبعث

والقادسية،،والجمهورية،العراقو(،)بالإنجليزية

.والثورة،السكانوبعث،والرياضى

ألف:هيأسبوعيةمجلاتسبع،بالعراقتصدركما

صبا،ونيسانوالرشيد،ومجلتى،والتلفاز،والإذاعةباء،

الأمة.ووعى،الفلاخوصوت

منها:دورية22!عددهابالعراقالدوريةالمجلاتأما

الإذاعية،والفنونوبغداد،،والأقلام،عربيةآفاق

)باللغةالعراقيالزيتوأخبار،الوطنوحراس،وجلجامش

العلمى،المجتمعومجلة،الطبكليةومجلة(،الإنجليزية

والسينما،والمسرح،والمصكوكات،الزراعيةالثورةومجلة

الطلبة،وصوت،والنفطالجديد،والمعلموالمورد،

الشعبي.والتراث،الجديدةوالثقافة،والصيف،والمناعة

تاريخيةنبذة

واديوهو،العراقفينشأت.المبكرةالعصور

العصورفيالعالمحضاراتأقدمإحدى،الرافدين

.العراقمنالجنوبيالنصففىسومرفيأضاريخية،ا

ذلكبعدوتعاقبت.م،ق0035نحوسومرلدايةصانتو

إلىوالبابليينوالآشوريينأحصاشيينواالأكادليناحضارات

فىكلهالرافدينواديعلىالأخميمينالفرسسيطرةحين

بانتصارالإغريقهزمهموهؤلاءالميلاد،قبلالسادسالقرن

عامالثالثداريوسملكهمعلىالأكبرالإسحندر

تمكنحتىالإغريقيالحكمامستمروقد..مق331

عامفيالمنطقةعلىالسيطرةمنتركستانم!البارثيون

الروماني،الحكممنقصيرةفتراتوباستثناء..مت261

.م227سنةحتىالنهرينبينمابلادعلىأجارثيوناسيص!!

)وهيالفارسعيةالساسانيينأسرةا!متوأتأ!اماهذاففي

وحكمت،النهرينبينمابلادعلىالح!!ام(منأسرة

تقريبا.سنة4..إلىتصللمدةالإقليم

فيالإللامظهورأدى.العربيالإسلاميالحكم

هزيمةمنالعربالمسلمينتمكينإلىالميلاديالسابمالقرن

العربيةاللغةالعربنشروقد.م637عامالساسانيين

م752عاموفي.النهرينبينمابلادفياللإسلاميوالدلن

العباسيةللدولةالجديدةالعاصمةالعباسيةالخلافةأنشأت

تحت-العربيةالحضارةوصلتوقدبغداد.منبالقرب

نمتم008عامففى،عاليةذروةإلى-العباسيينقيادة

نسمة،مليونيعلىسكانهاعدديزيدمدينةإلىبغداد

والثقافة.للتجارةدوليامركزاوكانت

بلاد-الوسطىآسيامن-المغولغزاأم282عاموفي

فتدهورالأرضهذهالمغولأهملوقد،النهرينبينما

حكمهم.تحتوالحضاريةالاقتصاديةالناحيتينمنالإقليم

آمميامن-العثمانيونالأتراكامشولى.العثمافىالحكم

وجعلوهاام534سنةالنهرينبينماأرضعلى-الوسطى

الميلاديالسائكشرالقرنأواحروفي.دولتهممنجزءا

فرضفىالعربالقادةوبدأالعثمانيالحكمضعف

النهرين.بينماأراضيداخلمحليةممياسات

الميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنيروخلال

مواجهةفيحجمهاوتقلصالعثمانيةالدولةقوةتدهورت

أصبحتفقدأوروبا"فينمتالتيالقويةالجديدةالدول

عشرالتاسعالقرنفيالعربيالخليجفيموجودةبريطانيا
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خاضعةكانتالتيالهندمعتجارتهاطرقلحمايةالميلادي

العالميةالحربومإندلاع.البريطانيللحكمحينذاك

مهتمةبريطانياأصبحتأم(189-191)4الأولى

النوين.بينمابلادفيالنفطبمصادر

بلادعلىالبريطانيةالقواتاستولت.البريطانيالحكم

العالميةالحربخلالالعثمانيينالاتراكمنالنهرينبينما

-المتحدةالأمعصبةمنحتأم019عاموفي.الأولى

وقد-المنطقةعلىانتدابابريطانيا-المتحدةالأمممبقتالتي

عامالنهرينبينمابلادفىجديدةحكومةالبريطانيونأقام

أميراونصبوا،العرأقباسمالدولةتسميةوأعادوا،أم129

عليها.ملكاالأولفيصلالملكهوعربيا

مسيطرالميلاديالعشرينالقرنعشرينياتوخلال

الحكومةفيالقوةمراكزعلىالبريطانيونالمستشارون

والسياسةالعراقىالجيشعلىمسيوواكما،البريطانية

العراقيونعارضوقد.النفطومصمادروالاقتصادالخارجية

.بالاستقلالتطالبحركةوظوتالبريطانيالوجود

العراقيالاستقلالحركةضغطتحت.الاستقلال

وفيام،039عامفيالعراقمعمعاهدةبريطانياوقعت

العسكريةبالحمايةبريطانياوعدتالمعاهدةهذه

العراقوعدذلكمقابلوفي،للعراقالنهائيوبالاستقلال

فىالبريطانيةالجويةالقواعداستخدامهاباستمراربريطانيا

الأجانبالمستشارينامشخدامعلىوافقتكما،العراق

علىالبريطانىالانتدابانتهىوقد.وحدهابريطانيامن

مستقلة.دولةالعراقوأصبحتأم329عامالعراق

الساسةاختلفالميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتوفي

فيصلالملكعملفقدبريطانيا.معالتحالفعلىالعراقيون

العراقية،السياسيةالأحزاباهتماماتفيتوازنإجراءعلى

البلاد.فيالختلفةوالعرقيةالدينيةالجماعاتتوحيدوعلى

ملكا،غازيوأصئابنهأم339لمشةتوفيفيصلالكن

عرقيةاضطراباتفانفجرتضعيفاحاكماغازيوكان

المعارضةالجماعاتمسيوتام369سنةوفي.وقبلية

ملكا-غازيبقاءرغمالحكومةعلىالجيمقفىللبريطانيين

سيارةحادثفيغازيتوفيوقد-الرسميةالناحيةمن

وذ-الثانيفيصلابنهوأصبح،ام939عامغامض

عبدالأميرولكنملكا،-الحكمسدةفيالأربعالسنوات

عنه.نيابةحكمال!له

العالميةالحربوخلالأم،49وا0491عاميوفي

عنالجيشوضباطالعراقيةالحكومةقادةبحثالثانية

محاولةفىواليابانوإيطالياألمانياالمحور:مثوىتحالف

بريطانياحاولقوقد.العرأقعلىالبريطانىالنفوذلإنهاء

معاهدةشروطبموجبعسكريةقاعدةالعراقاستخدام

الجيشهزمواالبريطانيينلكن،مسلحنزاعفثارأم039

منالمحورمعالتعاونقادةوفر،أم419عامفىالعراقي

البلاد.

.ام439عامفيالمحوردولعلىالحربالعراقأعلن

إلى-الثانيةالعالميةالحرببسبب-المؤنونقصالتضخموأدى

اقتصاديةفجوةحدثتفقد.العراقيالمجتهـوالاقتصادتغيير

العراقسكانمنالكثيرواعتبروالفقراء،الأغنياءبينواسعة

.الاقتصاديموقفهابسببذلكعنمسؤولةالحكومة

فيالعربيةالدولجامعةإنشاءعلىالعراقساعدوقد

أعضاءالعرأقشاركأم489عاموفي.أم459عام

الصهيونيالكيانضدالحربفيالعربيةالجامعةفيآخرين

فلسطين.في

0591عاميفي.العشرينالقرنخمسينيات

معجديدةاتفاقياتالعراقحكومةوقعتأم529و

ما529اتفاقيةأعطتوقد،الأجنبيةالنفطشمركات

،هناكالنفطآبارحفرعنالناتجةالعائداتمن%05العراق

العراقىالنفطعائداتارتفعتالاتفاقياتلهذهونتيجة

الأموالهذهبعضالحكومةالحشخدمتوقد،هائلبشكل

.والمدارسوالطرقالريومشروعاتالمستشفياتبناءفي

فىأنصبتالتيالأموالمنالضخمةالكمياتولكن

أيضا.خطيرتضخمحدوثفىتسببتالعراق

الثانيةسنعند-التانيفيصلحصلأم539سنةوفي

العشرينالقرنخمسينياتوخلالكبير.نفوذعلى-عشرة

فقدومستمر،كبيربشكلللحكومةالمعارضةنمتالميلادي

وبصفة،مإلغربالحكوميةالروابطالعراقيونعارض

الدفاعيؤيدبريطانيادعمتهحلفوهوبغداد،حلفخاصة

وباكستانإيرانمعالعراقيةالحكومةوقعتهوقد،المشترك

نأكذلكالعراقيينمنكثيرشعروقد.أم559عاموتركيا

السياسيةالحركةضدتسيرالغربمعالحكوميةالروابط

العربيةللقوميةالمؤيدوناعتقدفقد.العربيةبالقوميةالمسماة

السياسيةالوحدةإلىبشدةتسعىأنيجبالعربيةالدولأن

ضباطأطاحام589سنةوفي.الخارجيالنفوذمنوالتحرر

الملكقتلوقد.جمهوريةالعراقوأعلنوابالحكومةالجيعش

الإله.عبدوالأميرالثانيفيصل

الثورةلقيادةمجلساالجيعقضباطأنشأ.الجمهورية

أعلن.ام589يوليو41ثورةقيامبعدالحكمإدارةتولى

بعدالحكمسلطةالوزراءلمجلسيعطيمؤقئادستوراالمجلس

الذي،قاسمعبدالكريماللواءأصبح.المجلسموافقةأخذ

العراقيةالسياسةوغير،العراقلوزراءرئيساالثورةقاد

العسكريةالمساعدةوقبلللغربالمحالفةالسابقة

برامجقاسمأنشأوقد.الشيوعيةالدولمنوالاقتصادية

الأغنياءبينالفجوةتضييقامشهدفتالزراعيللإصلاح

.العراقفيالصناعةتطويرعلىعملكماوالفقراء،
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العراقفيمهمةتواريخ

ماللادفيالمعروفةالعالميةالحضاراتأقدمإحدىنشأت.مق0035

السهري!.بين

ال!هري!.بينمالبلادالأحميمييرالفرسسيادةق.م953

ال!صين.بيرمالبلادالأكبرالإس!حدراحتلال.ملى331

الموي!.ليرمالأراضىفارسمىالسا!اليةالأسرةاحتلالم227

الساساني!!.المسلمودالر!طردم637

ين.المصس!!مالملادالمغولعزوام258

.اصصير!اس!!مالبلادالعثمالي!!الأتراكاحتلالام53لا

ب!ماللادعلىالالتدا!حقبريطاياتمتىالأمعصبةام029

المهري!.

!ستقلأ.العراقالريطانى،وأصب!!التهاءالاشدابام329

البلاد.ديالحمهوريةوإعلاريوليو،ثورةام589

اعراية.االح!ممومةعلىالمعتحز!مسيطرام689

المفطشركاتعلى!حيطرتهاالعراقيةالحكو!ةاست!صمالام739

.بالعراقالأحسية

لكلايراد.ا!راقاب!!الحربلدايةام089

اسار.اإطلاثوقىعلىوإيرالىالعراقاتفاقأم889

اصكويت.االعراقعروام099

)يصمالأمري!جهااطتحدذالولاياتبقيادةدولة!3تحالروأم199

وهريمهسط(االأأحتمرثاودولليةروالأاالدولم!العديد

أ!صيص.العروه،أضاليةاالحليجحر!صىالراق

رئيسالأكرادالزعماءطالبأم619سنةوفي

كاملاذاتياحكماالأكرادبمنحقاسمالكريمعبدالوزراء

حقولعائداتمنبنصيبطالبوهكماالعراقداخل

المطلب،هذارفضقاسضالكن،العراقشمالفي،النفط

مأ645عامحتىا!شمرتمسلحةبثورةالأكرادوقام

النار.إطلاقوقفعلىألاتفاقتمحيث

منوأعضاءالجيم!ضباطقادأم639سنةوفي

حزبوسيطر،قاسمعبدالكريموقتلانقلاباالبعثحزب

رئيساعارفالسلامعبدوعينالدولةعلىالبعث

وكانللوزراء،رئيساالبكرحسنوأحمدللجمهورية

استخدمالسنةهذهأواخروفى.الجيشضباطمنالاثنان

دونمنالحكومةعلىللسيطرةالجي!شعارفالسلامعبد

مأ669عامحتىالعراقيةللجمهوريةرئيساوبقى،البعث

العراقجنوبفيطائرةتحطهمحادثفيتوفيحيث

وقد.للجمهوريةرئيساعارفالرحمنعبدوأصئأخوه

اشتراكية.اقتصاديةسياساتعارفأسرةمنالحكاماتبع

سيطرةوأعادبعارفالبكرأطاحأم689سنةوفى

وفى.العراقيةأسسياسةامجالاتجميععلىالبعثحزب

يؤكدجديدادستوراالحزبقادةاتخذأم079سنة

المزيدبدعمالبكروقام.الحكومةعلىالبعثحزبسيطرة

معأقوىروابطوإقامةالاشتراكيالاقتصاديالإصلاحمن

البكررئاسةفترةوخلال)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

وحكوميةحزبيةمراكزتولىالذي-حسينصدأماكتمسب

الحكومة.داخلنفوذا-مهمة

شركةتأميمالحكومةاستطاعتام739سنةوفي

فيهائلبشكلالنفطأسعارارتفاعوبعد.العراقنفط

ضخمة.أرباحاالعراقحققالعامهذاأواخر

أنهىالأكرادمعاتفاقاالبكروقعأم079سنةوفى

وعدتالاتفاقهذاوفي.الحكومةوبينبينهمالحر!

علىالأكرادسيحصلأم749عامبدايةمعأنهالحكومة

فيولكن،الحكومةفيالمناصبمنوالعديدالذاتيالحكم

الأكراداعتراضبعدجديدةحربقامتأم749سنة

الإتفاقيةفبموجب.الاتفاقيةفيتعديلاتإجراءعلى

الإقليمفىمحدودذاتىحكمعلىالأكراديحصلالمعدلة

الحكوميةالقواتوأوقعت.العراقبشمالالمستقلالكردي

بعدهاأعلنأم،759عاممارسفيبالأكرادساحقةهزيمة

والقواتالأكرادبينالحربولكنالنار.إطلاقوقف

ما979سنةوفي.الحينذأ!كمنذاستمرتالح!صمية

حسينصدامواستطاع،الجمهوريةرئاسةصأجكراتخلى

للجمهورية.رئيسئايخلفهأن

الحربنشبتأم089سبتمبرفي.إيرانمعالحرب

الحدود،علىمشكلاتبسبب،وإيرانالعراقبين

إثارةإيرأنومحاولاتالأكراد،لثوراتإيرانومساندة

ذلكإلىبالإضافة.العراقفيالشيعةالسكانبينالثورة

العراقيةالحكومةأنالسياسيةالالحشراتيجيةخبراءبعضيرى

ماحدإلىمستقرةغيرأصبحتقدإيرانأناعتقدت

نأالعراقيونالقادةشعروقد،أم979عامثورتهابسبب

عنللتراجعالفرصةيتئللعراقأ!معيفاالإيرانيالمركز

.ام759عامالشاهمعأبرمقالتيالعربشطاتفاقية

مئاتضحيتهاوذهب،مشواتثمانيالحربدامت

تدميرإلىالحربأدتكذلك.،الطرفينمنالالاف

التجارةوتوقفت،البلدينكلافىهامةاقتصاديةمنشآت

والعرأقإيرانمنكلاتفقتوأخيرا.الخلئالعربيعبر

.أم889أغسطس!فىالنارإطلاقوقفعلى

إيرانالعراقيونالأكرادأيدإيرانمعالحربوخلال

العراقية.الحكومةضد

غزتأم099أغسط!في.الثانيةالخليجحرب

صدأماتهمالغزووقبلواحتلتها.الكويتالعراقيةالقوات

وضعتهاالتيالنفطإنتاجحصصبتجاوزالكويتحسين

فيتسببمما)أوبك(،للنفطالمصدرةالدولمنظمة

اختلفذلكإلىوبالإضافة.العالميةالنفطأسعارتخفيض

للكويتالعراقيالدينوحولالحدودحولوالكويتالعراق

الأماتخذتوقد.الدولاراتمنبلايينعدةبلغالذي
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الشحصياتكبار

الجيمقيتفقدونالعراقية

الخليجحربقبلالعراقى

.أم199عامالثانية

معالتجارةعنالدولكلبتوقفيقضيقراراالمتحدة

ظروفتحتالطبيةوالمواد،الغذائيةالموادباستثناء،العرأق

دولة93منتحالفتكوينإلىالغزوهذاأدىوقد.معينة

،المتحدةوالمملكة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتبقيادة

العربي.الخليجمنطقةإلىعسكريةقواتوأرلمملت

للأمالتالغالأمنمجلسوافقأم099نوفمبروفى

منالعراقيةالقواتلطردالقوةاستخدامعلىالمتحدة

وقد.ام199يناير15بحلولتنسحبلمإذاالكويت

بينالحربفنشبت،الانسحابحسينصدامالرئيسرفض

وضربتيناير.17يومصباحفيوالعراقالمتحالفةالقوات

العراقداخلأهدافاوحلفاؤهاالأمريكيةالمتحدةالولايات

فيالمتحالفةالبريةالقواتبدأتفبراير42وفي.والكويت

وفي،البريالقتالمنساعةمائةوبعد.العراقإلىالتحرك

جميعوقفبوشجورجالأمريكيالرئيسأعلنفبراير28

الحربوضعتأنبعدالمتحالفةللقواتالعسكريةالعمليات

الكويت.أراضيعنالعراقيةالقواتإجلاءوتمأوزارها

،العراقعلىمدمرتأثيرالثانيةالخليجلحربكانوقد

هذهفيقتلواعراقىجندي000.001نحوأنقدرفقد

تركوااعرادلاجئون

سنةالعراقفيبيوتهم

منهموكتير.أم199

ملاذعنيبحثونكانوا

وإيرانتركيافيلهمآمى

.العراقجبالوفي
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الجويةأصغاراتاودمرت،المدنإيئالافقتلكما،الحرب

صناعةومنشآتوالمصانعوالجسورالطرقالمتحالفةللقوات

وخدماتوالهاتفيةأممهربائيةاالخدماتومزقت،النفط

بسببالملوثةأحشربامياهفيالأمراضوانتشرت،المياه

جانبوإلى،الصحيوالصرفالمياهتنقيةمنشآتتدمير

خطيرةاقتصاديةمشكلاتفىالتجاريالح!تسببذلك

.للعراق

ثورةالفجرتأم199مارسجمط.الحاليةالتطورات

الثورةالح!صميةالقواتاخمدتأبريلوفي.كرديةشيعية

وإلىوتركياإيرانإلىالحدودعبراللاجئينآلافوفر

إلىالمؤنالمتحالفةالقواتحملتوقد.العراقيةالمرتفعات

لحمايةأ!راقاشممالفيآمنةمنطقةوأقامت،اللاجئين

المنطهقةوإدارةإقامةعلىالمتحدةالأمولمحاعدتالأكراد.

الامنة.

منتصففيالمنطقةالمتحالفةأغواتأآخرتركتوقد

معالمفاوضاتالأكرادوبدأ،نفسهاحامامنيوليو

فيالذاتيالحكممنمزيدعلىالحصولبهدفالحكومة

.العراق

رسمياالنارإطلاقوقفاتفاقشروطالعراققبلوقد

كطالمسؤولونأعلنأبريل11وفي.أم199أبريل6في

النارإطلاقوقفاتفاقوفي.الحربنهايةالامنمجلس

خسائرعنتعويضاتللاصيتيدفعبأنالعرا!تىوعد

أحجميائيةاأسلحتهجميعتدميرعلىوافقكما،الحرب

وأية،الأسلحةاهذهمتللإنتاجالخاصةومنشآتهوالبيولوجية

وعقب.الذريةالأسسلحةلإنتاجيم!اموادأومنشات

الحظرفيالمتحدةالأماستمرترسمياالنارإطلاقوقف

مجلسعنالصادرةالقراراتلتنفيذالعراقعلىللضغط

الأمن.

منفريقاالأمنمجلسأرسلأم199لمسبتمبروفي

الأسلحةإنتاجعلىالعراققدرةلتقويمالعراقإلىالخبراء

مثللتطويرالعراقيالبرنامجأنالفريقوجدوقد.الذرية

وقدهذا.قبلمنيعتقدكانمماتقدماأكثرالأسلحةهذه

دولةبسيادةأم499نوفمبرشهرخلالالعراقاعترف

واستقلالها.الكويت

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

جمترا

حسينصدامالكيلايعاليرشيدبهحةمحمد،الأثري

سلومشعمدالرراقمعروهـ،الرصافيالبكرحس!أحمد

سمقال!صيمعبدا!ري،لسعيداسوسةأحمد

فيمما!كرلتساسدر،السيا!لوها!عبدا،تىلبياا

الصافيأحمداسحمى،ااحبصالإمهديمحمدالحواهري،

عمدالعزير،الدوري

صلةذاتأخرىمقالات

نهر،المراتالعربيةالدرلحا!عةآسيا

كرلأءالتاليةالحليححر!آشور

موقعةكربلاء،فياسرياالحيواداددالأ

كركوكاعرليةاالبلادا!تحدةالأم

لكوتاحلةدلىإيرا

الموصلءمراسالللا

فيالبريالنباتأسسوريةاا!همسساءاسلاد،،لل

العرليةالبلادتاريجع،قالعرالحصرةا

لنحفاالعر!ادلعد

ليوىدلستاعري!لمهراب!ماللاد

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

ا!طيةاالح!صمة

لمحليةاالح!صمة-!

السياسيةاطسطمات-ح

المحاكم-د

المسلحةالقواتهـ-

السكان-2

التعليمووسلالاتهمالسكادعدد-أ

العاملةالقوى-رالدينب

الترولخ-اللعةج

والشرا!الطهعامط-الحصريةالحياة-د

يميةاشالحياةهـ

السطح-3

الساررةالأرضيةالمعالمالموصح-أ

الماخ-دالأرضاسص!أثلأش!ط!

لاقتصادا-4

الخارجيةالتحارةحالإحماليالوطمىالابخ-أ

السياحة-طالصحاعة!

المصار!يالحدماتصناعات-ج

القوميالدخلكارراعة-د

الحارحطالدي!-لالحيواليةالثروةهـ

والاتصالاتالنقلمالنصوضسطالري-و

الطاقةمصادرر

تاريخيةنبذة-5

العراقية؟الأحزا!أهمما-

؟العراقشالس!طنيةالعرقيةالمجموعاتأهمما

؟العراقلىالرسميةاللعاتما

؟بالعراقالطاقةمصادرأهمما-

والحيوانية؟الزراعيةالعراقمشحاتأهمما

ين؟النصبينماللاد!ىنشأتالتىالقديمةالحصارةما-

بحربثمالأولىالحليحبحر!العراقيالاقتصادتأثركيص

الحلئالتايكة؟

الحارجية؟المديونيةفىالعربيةالدولأكترمىالعراقيعترلمادا

للسفط؟إشكاحاالعراقأقاليمأكترما
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العراقجمهوريةتاريخ

الغربيالجزءفيتقععربيةدولةالعراق.تارلحالعرا!،

المملكةالغربومن،إيرانالشرقمنوتحدهاآسيا،قارةمن

الكويتالجنوبومنوسوريا،والأردنالسعوديةالعربية

حواليمساحتهاتبلغتركيا.الشمالومن،والسعودية

224،12؟...حواليسكانهاوعدد2،كم354!.25

الكبير،العربيللوطنالشرقيةالبوابةالعراقويشكل.نسمة

حينفي،الخصيبالهلالمنالشرقىالنصفيشكلكما

منه.الغربىالنصفالشامبلادتشمكل

دجلةنهراوهما،الرافدينبلادأيضاالعراقيسمى

العراقفيوتطورهاالحضارةنشوءارتبطوقد،والفرات

فعلىبموالفرأتدجلةالتارللنهريقبلماعصورمنذ

اشور،انظر:.الأولىالزراعيةالقرىتأسعستضفافيهما

الاقتصاديةالأنشطةأهممنتزالوماكانتوالزراعة.بابل

قيامفيعطمدورللنهرينكانكما.العراقلسكان

.القدممنذالعراقحضارة

همالمعروفينالرافدينواديسكانأقدمإن

.،.مق0003ونحو.منهالجنوبيالجزءفي،السومريون

الذينهموهؤلاء.الرافدينواديإلىلمماميةشعوبوفدت

كان.مق0003منذ،لذلك.بالأكاديينالتاريخفيعرفوا

الجنوبفيالسومريون:شعبانالرافدينبوادييعيش

مختلفتين،لغتينيتكلمون،الشمالفيوالأكاديون

غيرسامية،والأخرىالأكاديةاللغةوهي،ساميةإحداهما

حضارةمؤسسيالسومريونوكان.السومريةاللغةوهي

قدمعندماالأكاديينمنحضارياوأرقى،الرافدينوادي

منكثيراوورثواالأكاديونبهمتأثرولذاهؤلاء.إليهم

الكتابة.ورموزوالأدبالديانةوبخاصة،الراقيةحضارتهم

لبعضهاكان،عدةودولجلاتدولقيامالعراقوعرف

إلىالميلادقبلالرالغالألفأواخرمنابتداءكبير،شأن

أمامالكلدانيةبابلسقطتحينالميلادقبلالسادسالقرن

ولاغ!قأوماوالدويلاتالدولهذهوأهم.الفارسيالغزو

آشورفىالأموريةوالممالك،الثالثةوأوروأكاد،ونفر،

الأصولذواتاوالكاشيينميتانيومملكتا،وإشونةوبابل

الأصل.اراميةالكلدانيةبابلوأخيرا،الأوروبيةالهندية

تظهرانكانتابأنهماوبابلآشورمملكتاواشتهرت

واحدةلكلالأخيرةالمرةوكانت،عدةمراتوتخمدان

فيعرففيمالاشورالأخيرالمجدفكانأزهاها.هيمنهما

الثامنالقرنينبينماالحديثالاشوريبالعصرتاريخها

المعروفةلبابلالأخيرالمجدكانكماالميلاد،قبلوالسابع

حيثالميلادقبلوالسادلرالسابعالقرنينب،،بالكلدانية

اشور.ملكورثت

قديمةومدنياتحضاراتالعراقفىنشأتوهكذا

علىوتعاقبتالميلاد،قبلالثالثالألفقبلماإلىترجع

عصورفيمهمادوراأدت،إمبراطورياتعدةأرضه

،والغربالشرقبينالمتوسطالجغرافيلموقعهنظرا،التاريخ

لوجودوكذلك،المياهوغزارةالخصبةالأراضيولوفرة

الإمبراطورياتهذهأهمومن.أراضيهفيالمهمةالمعادن

والكلدانية.والاشوريةوالبابليةوالأكاديةالسومرية

بدأتففيه،عريقةلحضارةمهدابحقالعراقكان

الحيوانوتدجينالزراعةفيال!نسانمحاود!تأقدمإحدى

والمراكزالمدنونشأتالميلاد،قبلالسابعالألفحدودفي

والفراتدجلةالعظيمينالنهرينشواطىءعلىالحضارية

الكتابةفيالإنسانمحاولاتأقدمإحدىكانتوفيه

والتعليم،التربيةلذلكنتيجةفيهازدهرتكما،والتدوين

والفلكوالرياضياتوالكيمياءالطبوتدوينوالقوابن

تلكوغدتوغيرها.والصناعةوالتجارةوالأدبوالفن

الحضارةعليهقامتالذيالمتينالألمماسالمبكرةالمحاولات

بعد.فيماالقديمةالعراقية

القديمةالعراقيةالحضارةمظاهر

النصوصتشير.الحكمونظامالسياسيةالحياة

منذالعراقسادالذيالسياسيالوضعأنإلىالسومرية

المدندويلاتمنعددبوجودتميز،السومريالعصر

مركزيةإدارةمنأكثرنشأتولذابعضها،عنالمستقلة

لبعضمحاولاتمنالسومريالتاريخيخلولم.واحدة

واحدةمركزيةدولةفيالدويلاتتلكلتوحيدالحكام

البلدانإلىأحياناوتمتد،بكاملهالعراقأرضتسود

.المجاورة

فىالسائدالنظامهوالوراثيالملكيالنظاموكان

التاريخنهايةوحتىالسلالاتفجرعصورمنذالعراق

نظامالملكيةبأناعتقادهناككانفتراتوجاءت.القديم

.مقدسإلهي

الأساسيةاللبنةهيالأسرةكانت.الاجتماعيةالحياة

المجتمع،يتكونالأسرمجموعومنالمجتمعتكوينفي

.العاموالدولةالمجتمعنظامالأسرةنظاميعكسماوغالبا

كان.وغيرهموالأولادوالأمالأبمنالأسرةوتتكون

الحاكمةمنهاوشرائحفئاتمنيتألف،العراقيالمجتيم
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والتيالمح!صمةومنهادينيا،أواقتصادياأوسياسسياوالمتنفذة

الأسرةالحاكمةالفئاتمقدمةوفى.الناسعامةضمت

والملاكأممبيرةاالإقطاعاتوأصحابالنبلاءوفئةالمالكة

وغيرهم،والحكامالجيشوقادةوالموظفونالكهنةوكبار

وكانت.والامتيازاتالحقوقجميعالفئاتلهذهوكان

والتجارالفلاحينمنالناسعامةتضمألمحكومةالفئة

تعاملالتيالرقيقطبقةهناككانتكما،والعمالالصغار

الأوليين.الطقتينمعاملةغيرخاصةمعاملة

الأفرادعلاقاتتعقدتاليوميةةالحبلتطورونتيجة

أفرادعليهايسيرأعرافاوغدتأجدوالتقاالعاداتوامشقرت

عنصادرةقوان!تإلىتطورتأنلبثتوما.المجتمع

الحاكمة.السلطة

العصورفيالعراقىالاقتصادقام.الاقتصاديةالحياة

ثمأولآاشراعةهى،ثلاثدعاماتعلىالختلفةالقديمة

بينتفصلأنالصعبومنثالثا،الصناعةثمثانياالتجارة

وازدياد،بالأخرىمنهاكللارتباطالثلاثالدعاماتهذه

تبدوالتيفالزراعة.للظروفتبعانقصانهاأوهذهأهمية

أهميتهاكانتالحاضرالوقتفيالصناعةمنأهميةأقل

السومريةالعصورفيوالتجارةالصناعةأهميةتفوق

والبابلية.

الأمطار،مياهعلىالأمربادئفىتعتمدالزراعةكانت

الذاتيالاكتفاءوتحققمحدودةالزراعةكانتكما

الإنسانأنإلا،البسيطهةاشراعيةالالاتفيهاوامشخدمت

الأرضمساحةمنليوسعالصناعيةالريوسائلشعلمبدأ

اختلافهاعلىالحبوبالزراعاتأهمومن.المزروعة

والأشجار،والعدسوالسمسموالذرةوالشعيركالقمح

والتفاحوالكمثرىوالرمانوالكروموالزلمجرنكالتينالمثمرة

الزراعيةالأراضىلتوسعونتيجة.النخيلأشمجارإلىإضافة

مرحلةفبدأتالاستهلاكمنأكثرالإنتاجأصبحوزيادتها

.التجارةبدايةوكانتالمقايضة

شهرتهمنأقلبالتجارةالقديمالعراقشصةتكنلم

الجغرافىالعراقلموقعكانفقدبمالصناعةأوبالزرأعة

التجارةوتطورنشوءفىالواضحأثرهالامعتراتيجي

اخترعتبالتجارةالعراقلاهتمامونتيجة،الخارجية

كالعرباتوازدهارهاالتجارةنموعلىتساعدالتيالوسائل

استخداموكذلك،والمكاييلالموازينواصعتخداموالسفن

بدلآالسلئرالأجورأثمانلتقويمكوسيلةوالمعادنالحبوب

التجاريةالمعاملاتلتنطمالقوانينوشرعتالنقود.من

والخارجية.منهاالداخلية

منذعرفتالتياليدويةوالحرفالصناعاتأهمومن

كانتأيضاالتاريخيةوالعصورالتاريخقبلماعصور

والالاتوالفؤوسكالسكاكينالحجريةالأدواتصناعة

والغزلالسلالوصناعةالفخاريةأاللأوانيواالزراعية

والنصبالتماثيلصناعةفيالعراقيونبرعكما،والحياكة

حرفةلكلوأصبح.الحجريةالألواحونحتوالمسلات

الحرفيينامهرمنرئيسجماعةولكل،طائفةأوجماعة

والبناءالدباغةحرفوهناك.الحرفةهذهفيابنهويخلفه

وغيرها.الأغنامورعيالأسماكوصيدوالحدادةوالنجارة

إنجازاتأهممنالقديمةالعراقيةالقوانينتعد.القوانين

فىالمكتشفةفالقوانين.القديمةالعصورفيالعراقيةالحضارة

أظهرتوقد.العالمفيالمكتشفةالقوانينأقدمهيالعراق

والتنظيم.النضيجمنكبيرةدرجةعلىانهاالقديمةالقوانين

وقانون.م(ق5902-3112)أورسومريةقوانينوهناك

باللغةأشنوناوقانون.م(أق239-1)349عشتارلبت

وأنضجأكمليعتبرالذيحمورابيقانونث!ا،الأكادية

الأكاديةباللغةدونوقد.الانحتىمكتشفقديمقانون

مسلةعلىوكتبالمسماريوبالخط،البابليةأ!جتهافى

مادة282حواليوضمالأسسود،الديوريتحجرمن

-1091عامحمورابيمسلةعنالكشفتموقد.قانونية

الانوهىالعيلاميين،عاصمةسوسامدينةفىأم209

باريس.فياللوفرمتحففىمحفوظة

مستوحاةباعتبارهاالقوانينقد!ميةمنالرغموعلى

المسلةذلكإلىتشيركما،البابليينعندالشمسإلهمن

الدنيوية.الشؤونإلاتعالجلمالقانونيةالموادفإننفسها،

أقسامخمسةإلىموادمنفيهاوردماتقسيمويم!ش

والاتهامبالتقاضىالخاصةالأمورالأولأجيعا:رئيسية

اختصحينفىالقضاء،وتلاع!الزوروشهادةالكادب

الخاصةبالموادمادة021ضموالذيالثانيالقسم

كالسرقة،الأموالعلىتقعالتيوالجرائم،بالأموال

أما.التجاريةوالعلاقاتوالتجارةوالعقاراتوالأراضى

خاصفهومادة87ضمالذيالثالثالقسم

وطلاقزواجمنالشخصيةالأحوالوعالج،بالأشخاص

الاعتداءجرائمعلىالعقوباتعالجكما،وتبنوميراث

مسؤولياتحددتالرالغالقسموفى.الأشخاصعلى

والحيواناتالأشخاصوأجوروأجورهمالمهنأصحاب

أربعيضموالذيالأخيرالقسمأما.أضرارهمومسؤولية

هذهكانتوقد.الرقيقببيعخاصفهوفقطمواد

فيالأوروبيةالقوانينمنقساوةأقلمجملهافيالقوانين

ولاالمتهمتعذيبتعرفلمفهي،الوسطىالعصور

.الحياةقيدعلىوهوبهالتمتيل

القديمة،الشعوبحياةفيقصوىأهميةللدين.الدين

وأسلوبحياتهاسيرفيالمؤثرةالعواملأهممنإنهبل

الإطارتحددالدينيةوالافكارفالمعتقداتحضاراتها.تطور

وأعرافهوتقاليدهعاداته،وحياتهالإنسانلسلوكالعام
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والفنيةالاجتماعيةحياتهفىالمؤثرةالخلفيةوتكون،وقوانينه

العراقيةالدينيةالمعتقداتدراسةكانتلذلك.والسياسية

القدماء.العراقيينحياةفهمفيكبيرةأهميةذاتالقديمة

مظاهرمنالعديدإلىتشيرمسماريةنصوصوهناك

والملاحمالدينيةوالأساطيركالقصصالدينيةالمعتقدات

والاحتفالاتالشعائرونصوص،والصلواتوالتراتيل

عنماديةومخلفاتاثاراهناكأنكماوالتعاويذ.

والنصبوالتماثيل،والزقوراتكالمعابدالدينيةالمعتقدات

الأسطوانيةالأختامعلىالختومةالدينيةوالمشاهدوالألواح

صورةتعطينالاالمعلوماتهذهأنغير.الفخاريةوالأوانى

وسلوكهمالدينلتعاليمالعراقيينتطبيقكيفيةعنكافية

ذلك.حيال

وفئوالنحتوالفنالأدبومنها.والمعارفالعلوم

وقد.والطبوالفلكوالرياضياتوالحلوموالكتابة،العمارة

التيالعلومهذهفيالقديمتاريخهمفيالعراقأهلنبغ

وحضارتهم.رقيهمفيسبباكانت

السلوقي--)الأخمينىالاحتلالخلالالعراق

زمنفيميديا()منالميديونالفرساحتلالفارسى(.

فترةفيالميلادقبلالسادسالقرنفيالعرا!تىقورشملكهم

الأخمينيين.بملكملكهموعرف.الكلدانيةبابلضعف

علىالأراضيملكهمووبىعالإقطاعنظامالفرسونشر

الزراعةمنكثيرةأرباحتحقيقفيالفرسونجح.جنوده

الملكلدىالهائلةالأموالوتراكمتالتجارةونشطت

الفارسى.

الإسكندراحتلالمحلهليحلالفرساحتلالانتهى

الثلثفيالثالثداريوسهزمالذيالإغريقملكالمقدوني

الإسكندر،ماتولماالميلاد.قبلالرابعالقرنمنالأخير

نصيبمنالشامبلادمعالعراقكان،ملكهقوادهواقتسم

الغزوجاءثم.باسملوقيةالفترةهذهوعرفت،سلوقس

وسيادتهم)البارثيين(الفرثيينالفرسبقيامالجديدالفارسي

شغلواالذينساسانملوكهؤلاءوأعقب.المنطقةعلى

حتىاستمرتوالتيمإلبيزنطين،المعروفةبحروبهم

.الإسلامظهور

دولةظهرتالبيزنطيالساسانيالصراعفترةخلال

الفراتمناطقفيالعربيةالممالكإحدىوهي،الحيرة

منكانملكا.25الحيرةحكموقد،والجنوبيةالوسطى

بنوالمنذرم(4-00418)المنذربنالنعمانملوكهمأشهر

شروانأنوكسرىوعاصرالمزدكيةرفضالذيالسماءماء

،م55-4956عامهندبنعمروالملكثم،العساساني

اخرم(0806ء-2)المنذربنالنعمانوخلفهقتلالذي

علاقةسادالسلاممنبجومميزاعهدهوكان.الحيرةملوك

.الشامبلادفيبالغساسنةالعراقفيالحيرة

فىصدىلهكانالذيبمقتلهالنعمانحكموانتهى

الفرسضدتكتلهمإلىوأدى،العربيةالجزيرةأهلأوساط

العربافتخروقدعلس!.النبيبعثةزمنفيلهموهزيمتهم

النصر.بهذا

الإسلاميالعصرفىالعراق

(الزاهرةالخلافة)عصر

سيامسياومتفككونمتفرقونوالعربالإسلامظهر

فقد،الاحتلالتحتأرضهممنكبيرةوأجزاءواجتماعيا،

،والمغربومصرالشامبلادعلىنفوذهمالبيزنطيونبسط

وتمتعوا،واليمنالعراقعلىنفوذهمالفرسبسطبينما

العربي.الخليجفيواقتصاديسياسيبنفوذ

الرسولالأمةلهذهأرسلوتعالىسبحانهاللهولكن

دينهلينشر!*اللهعبدبنمحمدالختارالنبيالكريم

متكاملأ،إسلاميامجتمعايقيمأنواستطاع،كلمتهويعلى

فيالإسلاممركزعنتدافععسكريةقوةإلىيحولهوأن

فعلاتمكنوقدالجديد.الدينلنشروتسعىالمنورةالمدينة

وسار،واحدةكلمةفيالجزيرةتوحيدفيهدفهتحقيقمن

الدولةسلطةتثبيتفيالراشدونالخلفاءنهجهعلى

علىبكرأبوقضىأنبعدوخاصةوحدتها،علىوألمحافظة

الجهادمواصلةفقرر،الإسلاميةالدولةعلىوحافظالمرتدين

حققالخطاببنعمرالخليفةعهدوفي.الشامببلادبدءا

الخليفةوقرر،الرومالبيزنطيينعلىانتصارهمالمسلمون

إلىوقاصأبىبنسعدالصحابيإرسالكذلكعمر

القادسيةموقعةفيعليهمفانتصر،الفرسضدالعراق

6يومذلكوكان.الشيبانيحارثةبنالمثنىيؤازرهالشهيرة

معركةأنهتوهكذا.م636فبراير91اهـ،5محرم

المسلمونتابعكما.العراقفيالفار!سيةالسيادةالقادسية

بعدونهاوندالمدائنفدخلوابلادهمفيالفرسملاحقة

.الفرسفيهاهزم،فاصلةمعركة

أتمتأنبعد.الراشديالعصرفىالعراقإدارة

الدولةمنجزءاأصبح،العراقفتحالإسلاميةالدولة

الإسلامفيهاويسود،اللهكلمةفيهاتعلوالتىالإسلامية

فيالأمةأفرادفيهاويتساوى.وشريعةومنهجاعقيدة

القرانمنهجوفقجميعاويعملون،والواجباتالحقوق

ومنعتها.الدولةهذهقوةأجلمنالنبويةوالسنة

فييقيمونالأوائلالثلاثةالراشمدونالخلفاءكان

الصحابةيقيموحيث،الإسلامدولةنشأتحيث،المدينة

بناءفىمعهوجاهدوا!طالرسولرافقواالذينالأولون

الخلفاءهؤلاءوظل،الإسلاموتفهمدعائمهاوتثبيتالدولة

وجهه،اللهكرمعليالإمامعداماالمدينةفييقيمون

فكان،الكوفةفيخلافتهأياممعظمأقامالذيالرابعالخليفة
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انتقلتولما،مباتمرةالعراقشؤونعلىذأسكخلاليشرف

في،دمشق!زهامرأصبحسفيانأبيبنمعاويةإلىالخلافة

وأصبحالأموية،االاسرةفيالخلافةوانحصرت،الشامبلاد

بينما،لمبايعتهالنالريدعوثمعهدهولييختارالخليفة

المدينة.فيتتمالراشدينالخلفاءمبايعةكانت

الدولةإلىالعراقضممنذ.الإداريةالأقسام

ال!صفة،علىأحدهما:واليانفيهيعينكانالإسلامية

كلوكانأميرامنهماكلويسمى.أجصرةاعلىوالثاني

!انأنهحصما،لهالتابعةألمناطقاإدارةعنمسؤولاأمير

جبايةوص،ولايتهفيوالاستقرارالأمنعنمسؤولآ

تعزيزفيالأمراءااعتمدوقد.المشكلاتوحلالخراج

أثهاكانتهـطةا%أوالحرسمنقواتعلىمعلطاتهم

.أوامرهتنفيذعلىوتعملالأميروتتبع،خاصةتنظيمات

فقد،الجزيرةص!عرباالأمصارفىالس!!انمعظمكانولما

عريفقبيلةأحسلوعين،القبليةبتجمعاتهمااحتفظوا

.والنظامالأمنعنمسؤول

يعينهالعربمنقاضوالكوفةالبصرةمنكلفيكان

الخاصةأصشخصيةابالأحوالالمتعلقةالقضايافيلينظرالأمير

بمعاملاتيتعلة!ماوكذلك،والميراثوالطلاقبالزواج

دالأمنالمتعلقةالقضاياأماوغيرها.والتجارةوالشراءالبيع

كما.الشرطةصاحبأوالأميرفيهاينظرفكانوالجنايات

والأززانأسسوثامعاملاتعلىأ!لإشرافالمحتسبعين

أجصرةوا!جيرةأقسامأربعةأإال!صصةوقسمت.والمكاييل

عشيرةواح4!عشائرعدةيضمقسمكل،خمسةإلى

العشائر،عندالرفيعةالمكانةذويمناختيارهيتمرئيس

مستمدةكبيرةسلطةالرؤمعاءولهؤلاء،اختيارهالخليفةويقر

الملقاةالواجباتومنوالاجتماعيةالشخصيةمراكزهممن

ويمثلون،عشائرهمشؤونفىينظرونفكانوا،عاتقهمعلى

مقاتلىويقودونالأمير،أمامومصالحهاأسشمائراهذه

.الحروبشيقبائلهما

فيديوانإنشاءالخطاببنعمرالخليفةعهدفيتقرر

بالدولةالخاصةالسجلاتلحفظوالبصرةالكوفةمنكل

وديوانالخراجديوانهما:قسمينإلىالديوانوينقسم

بالجباياتالمتعلقةالسجلاتفيشملالأولأماالجند.

وأسماءه!االجندسجلاتفيشملالثانيوأما،والخراج

رئيسديوانكلعلىويشرف.عطائهمومقداروعائلاتهما

.القراراتوتنفيذإدارتهفيواسععةصلاحياتله

عنوذأسكونموهاالمدنإنعاشعلىالمسلمونعمل

مراكزمختلفلينالتجارةونشاطالسلعنقلتيسيرطريق

كما.والعملالتنقلفيالأفرادحريةتأمينوكذلك،الدولة

قاعدةالعراقيكونبأنللدولةالجديدةالأوضاعتطلبت

مراكزالدولةفاتخذت،المشرقفيالإسلاميةللفتوح

الدولةحدودلحمايةعسكريةحامياتشيهاتقيمجديدة

والبصرةالكودظالمراكزهذهومن.الأمنواستتباب

ومواطنحضاريةمراكزوأصبحتتطورتوقدوواسط،

المدائنمحلالمراكزهذهحلتوبذلك.نشيطةمدنيةلحياة

والأنبار.

عمل.العلممنالإسلاموموقفالفكريةالحركة

الفكريةالحياةتنقيةعلىوالسنةالقرآنيبالنصالإسلام

إلىيدعووأخذ،والخرافةالتخلفعواملمنالعرلية

،والحياةالكونمظاهرفيللتأملوالحواسالعقلاستخدام

.والقراءةالمنظمالتعلمعلىحثهمكما

والكوفة،البصرةفيالف!صيةالحركةنشطتوقد

بنعبداللهأبرزهممن،الصحابةمنكبيرعددنزلفقد

بنوسعيدقيعربنوالحارثوالأسودوعلقمةمسعود

أباضمتفقدالبصرةأما.ال!صفةفيوغيرهمجبير

وقد.البصريوالحسنمالكبنوأنسالأشعريموسى

الكوفةمذهبافيهوظهروالنحو،اللغةفيالعراقأهلبرز

فىالفكريالنشاطاتسموقدالنحو.شيوالبصرة

فقدولذا،والرأيالعقلشأنمنبطائالإعلاءالعراق

باسمالعراقفيظهرتالتيالفقهيةالمدرسةعرفت

.الرأيمدرسة

الكريمالقرانتفسير:الاهتمابمنالهاالتيالعلومرأهم

واللغةالنحوعلماءابرزمنوكانأضحو.واالنبوية3وا!

و!حيبويهوالأخفم!والكسائىالفراهيديأحمدبنالحليلى

التأليف.فىيحتذىمثالأالنحوفيكتابهح!ادأصذيا

أدرك.والعباسيالأمويالحكمينتحتالعراق

المتميزةالعراقمكانةالخطاببنعمرأياممنذالخلفاء

،الرجالأقدرلولايتهيختارونفكانوا،الخاصةوأحواله

كبيرةجهوداالأمويونبذلكما.أهلهلشؤونوأدعاهم

كعسبفييفلحوالمولكنهم،العراقعلىسيطرتهمالتأمين

منواتخذواالامويللحكمالمعارضونوكثر.الناسود

لافيالخلافةبجعلنادتالتيللمعارضةقاعدةالعراق

الأمويينعلىالثورةفيالنهايةفيالمعارضةونجحت،البيت

لصالحيعملكانالذيالخرالممانيمسلمأبيبقيادة

الأمويين،على،العباسيينبانتصارالثورةوانتهتالعباسيين

مناتخذالذي،العباسيالبيتإلىالحكماانتقلوبذلك

المنصور.جعفرأبيزمنفىالعبامميةللدولةعاصمةبغداد

علىتزيدلمدةواحدةأسرةفيأحباسىاالح!سمواستقر

.قرونخمسة

بتوسيعقامواقدالأمويينفإنأمرمنيكنومهما

الصينإلىحدودهاوصلتحتىالعربيةالإسلاميةالدولة

والفكريةالعلميةالحياةازدهرتبينماغرلا،وفرنساشرقا

العباسية.الدولةعهدفىالإسلاميةوالحضارة
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سلالةمنينحدرونالذين،العباسيونحرصفقد

الدينية،بالأمورالعنايةعلىعد!ط،الرسولعمالعباس

بالجوامعوعنوا،الحجعلىوالقيامالجمعةبخطبةفاهتموا

.وشعائرهالإسلامبفرائضواهتمواوتوسيعها،

بغداد،وعاصمتها،الإسلاميةالدولةبأنالقولويمكن

الحياةوازدهارالمدننموازديادالعباسيالعصرفيشهدت

المعيشة.مستوىوارتفاع،والتجارةالصناعةوانتعاشالمدنية

مجالاتفيالاقتصاديةالحياةازدهارعلىساعدكما

العملوحريةالأمناستتباب،والتجارةوالصمناعةالزراعة

واسعةفكريةحركةالبلادشهدتوقد.الدولةفيوالتنقل

بعلومعنواالذينوالمفكرينالعلماءمنكبيرعددفظهر

مختلففيالدنيويةوالعلوموالمعارفوالاداب،الدين

اوقتفىلكنه.والتأليفالعمرانحركةونشطتفروعها

الإسلامعلىالغريبةوالمعتقداتالأفكاربعضظهرتنفسه

والمزدكية.والمانويةوالزندقةوالشعوبيةكالخرمية

والصفويالمغوليالاحتلالينبينالعراق

بعدأم258هـ،656صفر5فيبغدادالمغولدخل

تخريبوتمتزيد،أوأيامسبعةبأهلهاوفتكوا،عنيفةمقاومة

العباسيالحكمانتهىوبذلكسكانها؟وقتلوحرقهاالمدينة

القاسمأبووهوالنجاةالعباسيةالأسرةأفرادأحدواستطاع

الظاهرمصرسلطانأعلنهالذياللهبأمرالظاهربنأحمد

بالله،المستنصرباسمخليفةام026هـ،965سنةبيبرس

ال!سم.إللاالسلطةمنلهيكنولم

ثمالزماموديوانالوزيرديوانوبقىالدواوينالغيت

صاحبرئيسهصارواحدديوانفيالديوأنانأدمج

يعينالذيوهو،العراقفيالأعلىالحاكموهو،الديوان

هناك،الديوانصاحبجانبوإلى.وغيرهمالموظفينكبار

وبيدهالولايةكتابعنمسؤولوهو،السلةكاتب

العسكريةالوظائفوأهم.القضاةقاضيوهناك.أسرارها

علىالمحافظةومهمته(الأعلىالعسكري)القائدالشحنة

الشرطة.نائبوظيفةوكذلكالثوراتعلىوالقضاءالأمن

مركزية.لافهيالدولةإدارةأما

،المغولحكمتحتالضرائبوطأةمنالشعبعانى

الخرابوأزدياداقتصادياالبلادأحوالتدهورإلىأدىمما

كانماإلىجديداشيئاالمغوليضفولم.المدنبعضفى

والاقتصادية.والحضاريةالإداريةالنظممنأسلافهمعليه

إلىأدىمماالجلادية،المغوليةالفرقبينالحروبقامت

جعلمماقوينلووالأققوينلو،القرهلغزواتالبلادتعرض

.العراقيهاجمونالصفويين

الصفويإسماعيلالشاهاحتل.العراقفيالصفويون

صفوفتفريقسياسةواتبعام805هـ،419عامبغداد

غير.مزارعهموتخريبالسكانوباضطهاد،الواحدةالأمة

السلطانهزمفقدالبقاء.منيمكنوهملمالعثمانيينأن

عامجالديرانموقعةفيالصفويينالأولسليمالعثمانى

علىالعثمانيينانتصارأدىوقد.ام451هـ،029

فيالعراقشمالإلىالعثمانيالنفوذمدإلىالصفويين

انتصارزعزعوقد.وكركوكوأربيلوالموصلالجزيرة

المنطقة.فيالفارسيالإيرانيالنفوذالعثمانيين

أم189-1534العراقفيالعثمانيالحكم

الثانيةجمادى42فيبغدادعلىالعثمانيونامعتولى

سليمانالسلطانعهدفيام534ديسمبر31هـ،419

العثمانيونلمميطروبذلك.الصفويينهزمالذي،القانوني

الشرقتربطالتيالرئيسيةالتجاريةالطرقأهمعلى

ضددفاعيةمسؤولياتذلكعلىوترتبتبأوروبا.الأقصى

بإعدادالسلطانفأمر.العربىالخليجمنطقةفيالبرتغاليين

السلطانووقع.البرتغاليينلمنازلةالعثمانيالأسطول

فيهتخلىالصفويطهمامحبمإلشاهصلحاسليمان

بعدمالشاهتعهدمقابلتبريزعنسليمانالسلطان

اللاعتداء.

إلىقسمتهالعراقعلىالعثمانيةالدولةلمميطرتأنبعد

إضافةلواءأوسنجقاعشرثمانيةوفيهابغداد:ولاياتأربع

وفيهازوروشهر،سناجقستةوفيها،والموصلالمركز،إلى

يكنولم،والبصرة،القلاعفيهابماسنجقاوعشرونواحد

.بالالتزامضرائبهاوتجبىالعشائريلتركيبهاسناجقفيها

.التقسيماتهذهفيفرعيةتبدلاتبعدفيماحدثتوقد

وزير.برتبةيكونماوغالباالواليالحكوميالجهازويرأس

،الأخرىالولاياتلولاةمماأوسعصلاحياتبغدادودوالط

وكيلهويعاونهوالعسكريةالمدنيةالإدارةعنمسؤولفهو

الواليويلي.الماليةالأمورعلىالدفتردارويشرفالكتخدا.

تطبيقعنمسؤولفهو،القاضيالاجتماعيةالمكانةفى

والمحتسب)صوباشي(الشرطةرئيسويعاونهالعدل

ومراقبةالأوامرتنفيذومهمتهما(أغاسي)أحتحساب

أغاهناكالمناصبهذهإلىوبالإضافة.الأسواق

الرسائلكاتب)المكتوبجي(و،الحاميةقائدالانكشارية

الصندوقأميندار()خزنةو(الأختام)حاملومهردار

)روزنامجى(و،التشريفاترئيس(أغاسي)واحتشامات

اليومية.الوقائعكاتب

العثمانيالحكمواجهتالتيالمشكلاتكبرىكانت

منطقةفيفالأولى.والبصرةزورشهرولايتيفيللعراق

تعرضولهذا،الصفويةالدولةمعالحدودعلىالجبال

،البصرةأماباستمرار.الأخطارإلىفيهاالعثمانيالحكم

تنازعدائماوكانت،المراسشديدةمنطقةفيتقعفهي



تاريخ،العراق018

المحليةالأسرمعمرونةالعثمانيونأبدىوقدبغداد.سلطات

حرصواالعثمانيينوأنخاصةولاءها،أعلستالتيالمتنفذة

أجلمنالبصرةمنطقةفيوسلطاتهمنفوذهمتثبيتعلى

الخليجطريقوبخاصةالتجاريةالطرقبشبكةالتحكم

فىلهموالتصديالبرتغاليينمنازلةأجلمنوذلك،العربي

العربي.الخليجمنطقة

نصفقرابةدامتالاستقرارمنحقبةالعراقسادت

نتيجةالبصرةمنطقةفيالاضوأباتمنعددتخللها،قرن

القانونىسليمانالسلطانأدركوقد.الفكريةالثورات

فىالفارسيةالأطماعتجدديعنيضياعهوأنالعراقأهمية

ذلكسبيلفىوجندبه،التمسكعلىفعمل،الأناضول

علىوإصرارالفارستحدياكبيرةوعسكريةماليةإمكانات

فيالعثمانيةالسياسةوأصبحت.أطماعهاأمامالوقوف

فيالتساهلوعدمأحراقاعلىالحفاظعلىتقومعهده

النظامتأمينفىأحراقاولاةفنشط.منهجزءأيعنالتنازل

وشيدالحدود.علىالصفوييراعتداءاتوصدالمدنداخل

التجارةونشطت،والمدارسالجواجمعمنعدداالولاةبعض

الحقبة.هذهفي

وبدأتالتدهور،فيالعراقفيالو!إلعامأخذثم

القرنممطلعالانتشارفىالاستقراروعدمالفوضى

الانفصالية،الحركاتوكثرت،الميلاديعشرالحسابع

فيأخرىومناطقبغداداحتلوأالذينالصفويونفامشغلها

سنةأخرىمرةبغدادالعثمانيونواستعاد.أم623عام

إلىالحروبهذهوأدت.مستمرةمحاولاتبعدام638

وحركاتالاضطراباتوكثرةوالدمار،الخرابمنالكثير

التمرد.

البصرةعلىللاستيلاءالصفويينمحاولاتوتكررت

عامأرضروممعاهدةبتوقيعالمحاولاتهذهوانتهتولغداد،

بتبعيةفارسبلاداعترأففيهاتمالدولتينبينأم847

للعثمانيين.العراق

أهـ،247-918.1العراقفيالمماليكحكم

المركزية،السلطةضعفأدى.ام1775-831

أقاليمعنالمباشرالعثمانيللوجودالفعليوالانحسار

ملءمنتمكنتقويةمحليةسلطاتقيامإلى،عديدة

المماليكسلطةفظهرتالانحسار،ذلكعنالناجمالفراغ

.العراقفط

علىمماليكول!ةبتعاقبالمماليكحكمفترةوتميزت

فىالأوروليةللقوىملحوظدوروظهوربغداد،فيالسلطة

كنبغدادلولايةالمماليكالأغواتأحدترشيحإسناد

المصالثيمنمزيدالهميحققماتعيينهفييجدون

السلطةإبقاءفيجديداعاملاأضافالذيالامر،العراق

فكان،المباشرةغيرالعثمانيةالسيطرةوترسيخالمماليكبيد

بدعمأم078أهـ،491سنةالكبيرباشاسليمانتعيين

فىالبريطانيوالسفيرالبصرةفىالبريطانيالمقيممنكل

ام208سنةباشاعليخلفهتعيينجاءكما.إسطبول

سليمانوصلبينمابغداد،فيالبريطانيالمقيممنبتدخل

بمساندةام808سنةالحكمإلىبالصغيرالملقبباشا

باشا.داودالولاةآخروكان،الفرنسيينمنودعم

المماليكعلىالقضاءالعثمانيةالدولةامحتطاعتوقد

اهـ،225رمضانفيالطرفينبينوقعتمعركةإثر

تحكمالعراقفيالمحليةالأسروظلتام081أكتوبر

فىالجليليكأسرةأحثمانيةاالسلطهةمنفرماناتبموح!

الدولةعينتوقد.السليمانيةفيالبابانيينوأسرةالموصل

علىوعملبغدادعلىأجاواباشارضاعلىالوالىأ!ثمانيةا

توطيدعلىبريطانياعملتوقدالبلاد.فينفوذهتوطيد

المسحبأعمالتقومبعثاتفأوفدت،العراقفينفوذها

أم(.086-أ083)الفترةخلالوالتخطط

للعراقالبريطانيالاحتلال

وتطلعهاالعربيوالخليجبالعرأقبريطانيااهتماميرجع

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنذعليهماالسيطرةإلى

لوقوعهماالا!شراتيجيةوأهميتهماالجغرافيلموقعهماوذأسك

التاجدرةالهند،إلىلريطانيامواصلاتطريهتعلى

الاقتصادية،العراقأهميةعنفضلاهذابمآلذاكابريطالى

البريطانيةالنفطحقولمنوقربه،أرضهفيأضفطاووجود

)إيران(.فارسبلادفي

طريقعنالعراقإلىالبريطانىالنفوذتسرببدأ

القرنأواخرمنذربوعهإلىالإنجليزوالرحالةالتجاردخول

الشرقيةالهندشركةطريقعنثم،الميلاديعشرالسادس

سنةالبصرةفيلهاوكالةأولأنشأتالتيالبريطانية

مهمةالشركةأصئلوكيلثمأم،643اهـ،530

لدولته.قنصلاأصبحعندمافيها،لعملهإضافية،سيامسية

الحملةقدومأعقابفيالعراقفيبريطانيانفوذوازداد

مصر.علىالفرنسية

منافسةواجهأنيلبثلمالإنجليزيأضفوذاأنغير

في)إيران(،فارسشمالياحتلتالتىروسيامنحطرة

،الهنديفالمحيطالعربيالخليجإلىللوصولمنهامحاولة

لمصلحةالوسطىوآمحياوالهند)إيران(فارستجارةوتحويل

شركةتشكيلإلى-أشرناكما-بريطانيافلجأتروسيا.

دجلةنهريفىوالتجارةللملاحةلنششركةوهيملاحية

اتسعتكما،كثيرةوبواخرسفنلهاوكانت،والفرات

البريطانيةالحكومةوكانتونفوذا.مالأوازدادتأعمالها

تقويةعلىتعملكانتالمذكورةالشركةلأنتدعمها،

علىخطراوأصبحتفاقمحتىالعرأقفيالبريطانيالنفوذ
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الملاحةعلىيشرفونالإنجليزأصبحأنبعدسيماولا،كيانه

الذيالأمرفيه،السفنإرشادعمليةوعلىالعربشطفي

النيابيالعثمانى(المبعوثان)مجلسفيالعراقبنوابحدا

وضعحولالبحثلإثارةأم909أهـ،327سنة

الشركة.

سواءالعراقفيالسياسينفوذهاتعززإنجلتراوظلت

البعثاتوإرسالوالبرقالبريدخطوطأوالتجارةطريقعن

علىوتحرص،مشروعاتإقامةأو،العراقاثارعنللكشف

،الدولمنغيرهادونفيهامحصورةالأمورهذهجعل

برلين-حديدبسكةالخاصالألمانيالمشروعواجهتحتى

عامالكويتعلىنفوذهاببسطالمشروعفأوقفتبغداد،

المحاولاتكلتقاومبريطانياوظلت،ام998هـ،ا317

قيامحتىوالعراقالخليجعلىللسيطرةالراميةالدولية

الأولى.العالميةالحرب

قوةتقدمت،الأولىالعالميةالحرباندلعتوعندما

لتبدأأم419نوفمبر5فيالبصرةواحتلتبريطانية

الحربدخلتالتيالعثمانيةالدولةضدالحربيةعملياتها

بحريةحملةبإرلمسالبريطانيافقامتألمانيا،جانبإلى

والبحارةالتجاركانماوتحقيقبالقوةالعراقلتحتل

أسسهووضعوالهمهدواقدوالخبراءوالسياحوالسياسيون

.قرونثلاثةخلال

ديلامينالجنرالبقيادةالإنجليزيةالحملةتحركتوقد

فىفاحتلتهاالعمارةإلىمتقدمةالبصرةاحتلالبعد

منيوليو25فيالناصريةاحتلتكماأم159يونيو3

جاءواأنهمالإنجليزوزعم.داميةمعاركبعدنفمسهالعام

دوكسبأجلمنوذلك،الأتراكظلممنالعراقلتحرير

منطقةعلىالبريطانيونمميطروهكذأ.العراقىالشعب

المصمالحعلىالمحافظةبريطانياضمنتبحيثالعراقجنوبي

من،العربىالخليجعلىالتامةوالسيطرةجهة،منالنفطة

.أخرىجهة

حيثبغداداتجاهفيزحفهاالبريطانيةالقواتتابعت

عامالكوتفيوالأتراكالإنجليزبينمعركةجرت

تكبدواحيثساحقةهزيمةالإنجليزهزيمةوتمت،أم619

احتلالعنيتنازلوالمالإنجليزأنغير،فادحةخسائر

هزيمةمنتمكنتمودالجنرالبقيادةحملةفجهزوابغداد،

مارس11فيبغدادواحتلت،العثمانيةالتركيةالقوات

الجي!شوتابعمنها.التركيةالقواتانسحاببعدأم179

الجنرالبقيادةالأخرىالجبهاتعلىزحفهالبريطاني

وأخيراالرماديثمسامراءفاحتلمود،خلفالذيمارشال

بقيةاحتلالواكتملام189نوفمبر7فيالموصلاحتل

دخلوهاأنهمبغداداحتلالبعدالإنجليزوادعى.العراق

منتصرين.أعداءوليسوامحررين

اتفاقيةمنلجزءتنفيذاالبريطانيالاحتلالكان

مناطقوالفرنسيونالإنجليزبهااقتسمالتيبيكو-سايكس

ولكن،والعراقالشامفيالا!شعماريةوالسيطرةالنفوذ

بريطانيالوعودنظراالاستقلالتحقيقيأملونكانواالعراقيين

العربيةالثورةنجاحبعدخاصةجهةمنحسينللشريف

لهمبريطانياوعودوكذلك،العثمانيينالأتراكضد

لعدمدفعهممما،أخرىجهةمنوالحريةبالاممتقلال

.الحربخلالالأتراكمساعدة

البريطانيالسياسيالمقيمكوكسبيرسيالسيروكان

فيمااصبحوقد،الاحتلاللإدارةرئيساالعربيالخليجفي

فوضجع،المدنيةالإدارةعنالمسؤولالساميالمندوببعد

الضرائب.وفرضالهند،منمستمدةوقوانينأنظمة

دمانشاءالأولىالعالميةالحربنهايةفيالعراقيونفوجئ

الهند،فىالإدارةنمطعلىالعراقفياستعماريةإدأرة

يؤمنشكلعلىالعراقفيالإدارةبتنظيمالإنجليزووعد

العامالسلامويحققجهة،منالمحتلالجيشمطالب

والنشاط،الاقتصاديالرخاءمننوعاويوفرللأهالي

.أخرىجهةمنالبلاد،فيالتجاري

تأمينإلىعمدوابلبوعودهميفوالمأنهمإلا

علىوالعملشيء،كلقبلومتطلباتهالاحتلالمقتضيات

بإشاعةوذلكمنه،الجنوبيالقسموخاصةالعراقتهنيد"

لضمتمهيداالهنديةالإداريةوالمبادئوالقوانينالنظم

العشائرودبكسباهت!واكماالهند،إلىالعرا!تىجنوب

والسلاحبالمالفزودوها،المصالإلبريطانيةلخدمة

الإنجليزعاملكما.الأرضمنكبيرةإقطاعاتومنحوها

جميععلىواستولوا،المغلوبالعدومعاملةالأهالي

،السخرةلعملالفلاحينوجندوا،الدولةفيالوظائف

الجيش،حاجةتأمينبعدإلاالغذائيةالموادتجارةوحظروأ

فياشتركواالذينالعربوالضباطالعشائرزعماءونفوا

فضلاهذاومصر.وسيلانالهندإلىالكبرىالعربيةالثورة

الشعبكاهلأثقلتالتيالباهظةالضرائبفرضعن

.العراقفىالبريطانيالجيع!نفقاتلتغطيةوذلك،العراقى

والاستغرابالدهشةمنالعراقيالشعبشعوروتحول

سمعوحينثوريةنقمةإلىالأعمالهذهمنوالمفاجأة

الأربعةوبالمبادئ،دمشقفيعربيةحكومةبإقامةالعراقيون

تقريرحقمبدأوبخاصة،ولسونالأمريكيللرئيسعشر

تطالبجمعياتتكوينإلىبادروا،للشعوبالمصير

اللتينالعهد،وجمعيةالاستقلالحرسمثل،بالاستقلال

العرأقيونالضباطبعضوأرسل.أم919عامتأسصمتا

وطنيةحكومةإقامةتطلبالبريطانيةالحكومةإلىمذكرة

كما،للامالمخيباكانالبريطانىالردولكن.العراقفي

نواياأوضحتأم029عامريموسانمؤتمرمقرراتأن
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الانتدابصرضبموجبهاتقرروالتيالامشعماريةالحلفاء

الشعباستياءأثارالذيالامر.العراقعلىالبريطانى

منالتخلصأجلمنللا!احدفعهمماوغضبهالعراقى

.الاستقلالونيلال!حتلال

شئاتهبكافةالعراقيالشعبهبأم.029ثورة

)ثورةأم029عاملثورةفقام،الاجتماعيةوضمرائحه

النفوذلمقاومةالعراقيةالمدنمعظماشملت(،العشرين

أطعراقي!ت،الإنجليزمعاملةسوءبسببوذلك،البريطانى

أصسبباوكان.بيسهمأغومىاأ!عىواالوطنيةالروحوانتشار

اشميتةفىالإنجليزيالحاك!ااقياهوالثورةلاندلاعالمباشر

رجالهدخولإلىأدىمماالعشائر،شيوخاحدعلىبالقبض

وقتلهمشيخهماسراحوإطلاقهم،الحكومةسرايإلىعنوة

جنولها،كانومااشميثةحديدسكةوقلعهم،الحرس

بالقواتالحمسائروإلحاقالمدنبعضعلىوالسيطرة

فيالثورةانتشرتوهكذا.المناطهتتلكفيالبريطانية

ودامتوغيرها.أضجصواوبابلوكربلاءبغدادمحافظات

نيةاخبريصاأأغواتاحلالهاتكبدتشعهورمشةحواليالثورة

بينخمسمائةوأغسبأحواليبلغتكبيرةلشريةخسائر

مليوئاأربع!تعنتزيدالممت!صاتفيوخسائر،وجريحقتيل

أخضام!اصأ!ثورةا!سشفتوقد.الأ!شرلينيةالجنيهاتمن

العراقييربينالسمكريوالاستعدادوالنضئالسياسي

لها،موحدةقيادةوجودعدمالثورةعلىويؤخذ.آنداك

واحدآنفيأضورةباالعراقيينقيامعدمإلىأدىالذيالأمر

صردية.أخطاءوقوععنهنجممما

الحكماستمرارصعولةالثورةهذهأظهرتوقد

الساسةلانتقاداتونتيجة.العراقفيالمباشعرالبريطانى

فيبريطانيالسياسةالبريطانيالعموممجلسفيالبريطانيين

بصورةالعراقتح!صمأنالبريطانيةالحكومةقررت،العراق

فيه.وطنيةحكومةبإقامةوذلك،مباشرةغير

أسرعت.الملكيةوتأسيسالمؤقتةالوطنيةالحكومة

مؤقتةطنيةوح!صمةأولتش!صيلإلىالبريطانيةالحكومة

تورلإلحقائبفىوروعى،الكيلانيالرحمنعبدبرئاسة

وو!للبلاد،والعشائريوالطائفيالدينيالتحثيلالوزارية

عنبريطانياوأعلنتوزير.ك!!بجانبإنجليزيمستشار

بنفيصلالأميرلهارشحتعراقيةملكيةإقامةفيرغبتها

الاميراختياروتم.سوريامنخروجهبعدحسينالشريف

الحجةذي18فيوتوج،العراقعلىملكافيصل

استفتاءإجراءبعدأم219أغسطس23أهـ،034

أغيصل.تأييدا%69نتيجتهكانتلثسعبي

فيالأجنبيالتدخلبدأفقدأمرمنيكنومهما

داخليةمشكلاتوحكومتهفيصلواجهوقد،الح!صمة

تتعلقفكانتالداخليةالمشكلاتأمامعا:وخارجية

الطائفيوالانقساموالآشوريينكالأكرادوالأقلياتأغبائ!!با

بموقففتتعلقالخارجيةالمش!سلاتأما.والشيعةاسشةبين

معهامعاهدةتوقيععلىأجبرتهوالتىبريطانيامنالعراق

،الانتدابأس!تضمنقام229أكتوبر01في

منتخبتأسيسيمجلستأ!ميسالمعاهدةواشترطت

اصداره"الد:أء
وءسور!سريع

صدرت.الوطنيةوالمعارضةالعراقيالتأسيسىالمجلس

المجلسبتأليفام229أكتوبر91فيالمل!جةالإرادة

مجلسانتخابوقانون،المملكةدستورليقرأضأسيسيا

العراقيالشعبولكن.البريطانيةالعراقيةالمعاهدةر،أ!هوابا

خلالمنالوطنيةالمعارضةودعت،المجلسفكرةعارض

وطالبت،الانتخاباتلمقاطعةوالاجتماعاتأ!همحفا

حريةوإطلاق،البريطانيالعسكريالحكمبإلغاء

البلاد،منالبريطانيينالمستشارينوسحب،المطبوعات

بتأليفوالسماحبلادهمإلىالعراقيينالمنفيينوإعادة

.الأحزاب

النمطعلىاسمياسيةالأحزابلإنشاءفيصلسمحثم

كانأحزابثلاثةوتشكلت،ام229عامفيروبيالأرا

العراقيالوطنيالحزبهما،المعارضةيمثلانمنهااثساد

وإقامةبالاستقلالويطالبان،العراقيةأضهضةاحز!و

الحزبيطالبحينفي،أعراقافيدستوريةم!صيةح!صمة

عقدويؤيدالوزارةبتأييدالعراقيالحرالحزبوهو،الثالث

بريطانيا.معتحالفمعاهدة

أصسياسيةاالحياةفيواضحأثرالأحزابلهذهأصبح

مظاهرةالنهضةوحزبالوطنيالحزبنظمفقد،للعراق

بإلغاءنادتالملكلتتويجالأولىالذكرىفيشعبية

جعلكاالحماسيةالوطنيةالخطبوألقيت.ال!نتداب

ذلكعنونجم.ذلكعلىيحتجالبريطانيالساميالمندوب

وعمالبلاد.خارجإلىزعمائهماونفيالمعارضةحزبيحل

فيشعبيةانتفاضاتوقامت،العراقأنحاءكلأصسخطا

القصمفإلىالساميالمندوبفلجأ،العراقأنحاءبعض

والقسوةالعنفواستخدم،الانتفاضاتهذهلقمعالجوي

.الانتدابمناوئيضد

فبرايرفيالتأسيسيللمجلعم!الانتخاباتوأجريت

الضغطوسائلكلبريطانياشيهااممتخدمت،أم429

وتم،الانتخاباتعمليةعلىاسحيطرةسبيلفيوالإكراه

وانتخب،أم429عاممارسفيالتأ!ميسيالمجلسافتتاح

المجلسمهمةوحددت،لهرئيساالسعدونالمحسنعبد

العراقاستقلالتؤمنالتيأم229معاهدةعلىبالتصعديق

الموصل.مشكلةوحسمالأمعصبةودخوله

الحكومةولجأت،شديدةبمعارضةالمعاهدةوجوبهت

إجراءالبريطانىالسامياشدوبورفض،الإرهابإلى
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التصديقوتم.إبرامهاقبلالمعاهدةعلىالتعديلاتبعض

وانحل.الانتخاباتوقانونالدمشوروإعلانالمعاهدةعلى

مارس21فىالنوابمجلسمحلهوحلالتأسيسيالمجلس

.أم259

بهاتطالبكانتالتيالموصلمشكلةالمجلسأنهى

التىالأمعصبةعلىالموصلقضيةوعرضتتركيا،

نأشرطعلىالعراقيةالمملكةضمنتكونبأنأوصت

أثروعلى.سنة25مدةالبريطانيالانتدابتحتتبقى

31فىوبريطانياالعراقبينالأولىمعاهدتينعقدتمذلك

فىهوبريطانياوتركياالعراقبينوالثانيةأم269يناير

فيهاونصالجوار،حسنعلاقاتتضمنتام،269يونيو

علىالعراقيالبرلمانوصادق.نهائيةالحدوداعتبارعلى

الثالثةمادتهاكانتالتيم2691يناير18فيالمعاهدة

بعدالأمعصبةالعراقدخولفيالنظرإمكانعلىتنص

.سنواتأربع

أحزابالفترةهذهفيتشكلت.العراقفيالأحزاب

إلىيهدفوكان.ام259عامالأمةحزبمنهاأخرى

أحزابالموصلفينشأتكما،التامبالاستقلالالمطالبة

العراقيالدفاعوجمعيةالاستقلالحزب:هيثلاثة

الموصل،قضيةعنتدافيوكلها،العراقيالوطنيوالحزب

كما.العراقحدودضمنالولايةهذهتكونبأنوتطالب

وحزبالتقدمحزبهمابغدادفياخرانحزبانتشكل

حزبالسعيدنوريشكلام039عاموفي.الشعب

الحزبمنهاأخرىأحزابوظهرتلبريطانيا،المواليالعهد

واحدحزبفيمعااندمجااللذأنالإخاءوحزبالوطنى

الأهالي،جماعةوكذلك،الوطنيالإخاءحزبوهو

علىالأحزابهذهوأخذت.العراقيالشيوعيوالحزب

للعراقيحققبماالبلادفيالوطنيةالحركةقيادةعاتقها

البريطانيالنفوذومعارضة،الوطنيةوسيادتهالتاماستقلاله

.أم039عامالبريطانيةالعراقيةالمعاهدةبتعديلوالمطالبة

العربية.السياسيةالأحزابانظر:

الجيشتأسيسعلىالحسينبنفيصلالملكوعمل

.أم29ءعامالعسكريةالكليةوإنشاء،الحديثالعراقي

إلىالعلميةالبعثاتفأرسل،عهدهفىالتعليموتقدم

مصر،منوالفنيينوالمهندسينالمدرسينواسشقدم،الخارج

عملكمابغداد،لجامعةنواةكانتكلياتعدةوأنشا

الحدشة،الريمشروعاتطريقعنتوسئالزرأعةعلى

النفط.آبارواستغلال،الاليةالنسيجيةالصناعاتوقيام

منكلمعجواروحسنصداقةمعاهداتكذلكوعقد

ومعأم319عاموتركياوالأردنالسعوديةالعربيةالمملكة

وبينبينهالقديمةالخلافاتوأنهى.أم329عامإيران

الحدود.مشكلاتوحلجيرانه

وقعفقد،العراقفىالأجنبيةالنفطلامتيازاتوبالنسبة

ملكابموجبهالنفطيصبحأم259مارس41فياتفاق

المتحدةوالولاياتوفرنسابريطانياتضممساهمةلشركة

شركةوسميتفيها،الأجنبيةالمصالحوتؤمنالأمريكية

مأ349عامالنفطبتصديروبدأت،المحدودةالعراقنفط

خلالإنتاجهابلغوقد.فلسطينفيحيفاميناءطريقعن

الدولاستغلتوقدطن.مليونثلثحواليالعامذلك

موافقتهاأجلمنالعراقعلىللضغطالنفطمسألةالكبرى

إليه.الموصلضمعلى

العراقيونبدأ.البريطانيالانتدابضدالنفال

التيالأولىاللحظةمنذالبريطانيللإحتلالمواجهتهم

وقد.العراقأرضالإحتلالقواتأقدامفيهاوطأت

لإصرارالبريطانىالوجودالعراقيةالوطنيةالمقاومةواجهت

لأهميتهالعراقعلىسميطرتهااستمرارعلىالاحتلالقوات

الانتداببريطانيافاستبدلت.والاقتصاديةالاستراتيجية

وكانتأم،229عامالعراقمععقدتهاتحالفبمعاهدة

.العراقيمقتهالذيالانتدابلصكمستورةصورة

،المعاهدةعنتماماراضيايكنلمالذيفيصلاأنغير

خطوةالاستقلالإلىتؤديالتيوطالبخذسياسةاتبع

.أخرىبعد

الذيالمزدوجالحكمإزالةعلىيعملونالعراقيونوأخذ

البلاد،إدارةفىالعراقيينبمشاركةالبريطانيونفيهتمتع

أنهاعلىام229معاهدةإلىتنظرالوطنيةالعناصروظلت

وشروطهاقيودهافيثقيلاعبئاالعراقكبدت

إلىسنةعشرينمنالمعاهدةعمرعدلولذاومسؤولياتها.

معاهدةأم269عامبهااستبدلثمفقط،سنواتأربع

بينمفاوضاتوجرت.الموصلقضيةأجلمنأخرى

الماليةالاتفاقيتينتعديلبشأنوالبريطانيةالعراقيةالحكومتين

تحلجديدةمعاهدةعلىبالتوقيعالأمروانتهى،والعسكرية

.ام279ديسمبر41فيالسابقتينالمعاهدتينمحل

البريطانيوالإشرافالرقابةتقليلإلىالمعاهدةهذهوأدت

تضمنتكما،العراقفيوالماليةالعسكريةالشؤونعلى

العراقترشيحبتأييدبريطانياجانبمنوعذاالمعاهدة

.أم329أهـ،351عامفيالأمعصبةلعضوية

الشعبكانحيثوبريطانياالعراقبينالموقفوتأزم

كانتحينفي،ألانتدابوإلغاءبالاستقلاليطالب

شمكلفىجديدةمعاهدةعقدعلىتصرالبريطانيةالحكومة

لذلكونتيجة.السابقةالمعاهداتعنبمضمونهيختلفلا

لملأنهاوزاراتعدةواستقالتأملبخيبةالشعبأصيب

لأنوالاستقلالالحريةفىالشعبرغباتتلبيةتستطع

وطنيةحكومةأساسعلىقائماكانالعراقفيالوضع

البريطانبيئ.المستشارينلنفوذخاضعة
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تدخلضدصاخبةمظاهراتوقامتالشعبهاج

جديد.منالعلاقاتوتأزمت،البريطانيالساميالمندوب

نوريبرئاسةجديدةوزارةتشكيلإلاالصراعهذاينهولم

فىالبريطانيالجانبمعالمفاوضاتبدأالذيالسعيد،

يوليو18فيالمعاهدةعلىبالتوقيعوانتهتبغداد

العهدحزبأشرناكماالسعيدنوريآلفوقد.أم039

شكلتحينفي،المعاهدةعنوالمدافعلبريطانياالموالي

ياسينبرئاسةالوطنىالإخاءحزبالوطنيةالمعارضة

الهاشمي.

.الأمعصبةالعراقودخولالاستقلالمعاهدة

سنة،25لمدةوالعراثبريطانياب!تالتحالفمعاهدعقدت

عصبةاررخولالعراقترشيحعلىعزمهابريطانياوأكدت

وقد.العراقاستقلالإعلانثما،أم329عامفىالأم

،والحربالخارجيةالسياسةفيالتعاونعلىالمعاهدةنصست

كافةتقديممقابلفىالعراقعنبالدفاعبريطانياتعهدتإذ

حربيةقواعدإنشاءعلىنصتكمالبريطانيا،التسهيلات

هيأخرىوقاعدة،البصرةفيالشعيبةقاعدةفىجوية

حقالبريطانيةالقواتمنحمعبغداد،فيالحبانيةقاعدة

بتدريببريطانياوتعهدت،العراقيةالأراضيمنالمرور

شيالمعاهدةوقبلت-أسملاحباوتزويدهالعراقىالجيش

عليها.أضصدلقاوجرىوالأعيانالنوابمجلس

شيهاوجدفقد،مختلفةبآراءالمعاهدةقوبلتوقد

الاستقلالنحوموفقةأوليةخطهوةالسعيدونوريفيصل

رجالعدهابينما،البريطانيةالمصالحبعضمحفظالتام

لتدعيموومميلةمغلفا،انتدابياصكاالعراقيونالمعارضة

المعاهدةهذهوغدت.الرافدينبلادفىالبريطانىالنفوذ

العربية.الدولمعأخرىلمعاهداتبهيحتذىنموذجا

قبولالأمعصبةمجلسقررأم329أكتوبر3وفي

السابعةالدولةالعراقوأصبح،العصبةفيعضواالعراق

المعتمدمهامعندئذوانتهت،العصبةأعضاءمنوالخمسين

أضمثيلالبريطانياسمفيربدلهوحل،البريطانيالسامي

دولته.

الوطنيالاسدقلالعهد

(غازيوابنهالأول)فيصل

محنك،وسياسيدولةرجلأنهعلىفيص!!برهن

الشعبثقةلكعسبوحذربهدوءيتحركأنوالعمتطاع

السياسةيمالئكاننفسهالوقتوفى،وتأييدهالحراقى

مععلاقاتهوطدكما.وطالبخذسياسةمتبعاالبريطانية

العراقفيوالاجتماعيةالسيا!ميةوالحركاتالقوىمختلف

فئةمنيتقربفكان،المعارضةالوطنيةالقوىفيهابما

وكانت.الأخرىالمناوئةالفئةمنتنازلاتلينالسياسية

حفيظةإثارةدونالبريطانيالنفوذمنالتقليلغايته

.العرشعنخلعهإلىيؤديقدمماعليهالبريطاني!ت

نقطةيكونأنفيوكياستهبذكائهفيصلالملكنجح

السياسيةوالمصمالحالقوىلجميعالثقلومركزالالتقاء

وقد.لحركتهاوالموازنالموجهي!صنوأن،والاجتماعية

بينوالتصادمالاحتكاكتقليلأجلمننفوذهاممتخدم

والمتنافسة.المتنازعةال!طرأف

فيأملنظرةاستقلالهبعدالعراقإلىالعربنظروقد

الأخرىالعربيةالبلدانمساعدةفيكبيربنصيبيسهمأن

نأعلىال!وفهذهوساعدتوتحررها.استقلالهالنيل

سلطاتاضطهادمنأغاريناأطعربملجأالعراقيحون

وطالب،الشامبلادكلشيالمحليةالسلطاتأوالانتداب

وبلادالعراقمنواحدةدولةبإقامةفيصلالملكبعضهم

يمكنالعراقأنبعضهموظن.الفيصليالعرشتحتالشام

وتحرير،جهةمنالعربيالاتحادفيأساسيادورايؤديأن

.أخرىجهةمنشاملةوحدةفىواندماجهاالعربيةالبلاد

فىأحربيةاالحركةفيالثقلمركزالعراقأصبحوه!سذا

بسببوالثانيةالأولىالعالميتينالحرلينبينماالواقعةالمدة

الحربإبانوالتحررالوحدةفيالعرببأمانىالإنجليزاغدر

فيالعربيةالحركةظهورعلىساعدمما،الأونىالعاهية
القضاياروأفدفيهاتصبالحركةهذهوكانت.أعراقا

العراقظروففيهاتتحكمكانتمماأكثرالأحرىأعربيةا

الخاصة.

خلالوتطورتقدمقدالعراقفإن،العموموعلى

لمواقفونتيجةام(-339أ129)فيص!الملكح!3

والعربيةوالخارجيةالداخليةالمجالاتفيالرائدةفيصل

نأإلاوتأييدها،الجماهيربحبحظيقدفإنه،والدولية

فىفتوفي،والنضالالكفاحمسيرةلمتابعةيمهلهلمالأجل

لهكانكبيرافراغاوترك،م3391سبتمبرمنالسابع

الأسرةومستقبلعامةالعراقمستقب!فىالاثرأبلغ

ابنهمباشرةوخلفه.خاصةبصورةالحاكمةالهاشمية

إلى33913ممبتمبر8منالفترةفيحكمالذيغازي

.م9391أبريل

وفي.الخبرةقليليافعاشاباتتويجهعندغازيكان

البلادشؤونإدارةترك،حكمهمنالأولىالسنواتخلال

كانواالذينالحاكمةالطبقةورجالالوزراءمجلسإلى

السفارةإرضاءويحاولون،السلطةعلىيتنافسون

مركزي!ضنأنالشابالملكبمقدوريعدولم.البريطانية

يعدلمكما،للعراقأسداخليةواالخارجيةالسياسةفيالثقل

اسمفارةوبينالوطنيةوالمصالحالقوىبينيوازنأنبمقدوره

لهذالها"المواليةوالاجتماعيةالسياسيةوالقوىالبريطانية

كثيرةعشائريةوانشفاضاتاضطراباتحكمهفترةشهدت
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معتركالجيشدخولإلىأدت،متعددةعسكريةوانقلابات

العراقفيالسياسيةالحياةعلىسيطرتهوفرض،السياسة

مرأت.عدة

العراقفيتشكلتالثلاثينياتفترةوخلال

بريطانيا،معالتعاونيؤيدبعضهاوطنيةسياسيةمجموعات

واخرون،كليةالبريطانىالنفوذيرفضالاخروبعضها

.العراقمصلحةفيهلماالجانبينبينوسطاموقفايقفون

تغييركثرةالبلادشهدت،غازيالملكعهدوفى

السياسيةالتنظيماتوعجز،النيابيةالحياةوفساد،الوزارات

الديمقراطية،غيابفينظرهاوجهةعنالتعبيرعنوالحزبية

إلىالسياسيةوالمجموعاتالأحزابمعظمفاضطرت

تملكوالجي!،كالعشائر،سياسيةكيرفئاتمعالتحالف

إلىللوصولمساعدتهاأجلمنوالأفرادالسلاحقوة

التمردحركاتمنالعديدالحقبةهذهشهدتوقد.الحكم

حكومةإسقاطأجلمنالعسكريةوالانقلاباتالعشائرية

.أخرىبحكومةوتبديلها

القوىبعضتألفت.السياسةفىالجيشتدخل

الكيلانيعاليورشيدالهاشمىياسينأمثالمنالسياسية

الأوسطالفراتعشائررؤساءبعضمعسليمانوحكمت

،جودتعليحكومةضدمسلحةبحركةللقيام

مماأم،359عامالمدفعىجميلوزارةوضدأم،349

بتأليفالهاشميياسينالملكوكلفإسقاطهماإلىأدى

الجيعق.بتأسدالوزارة

أخرىبحركةالعشائربعضقامتأم369مايووفي

أصدرتالحكومةأنإلا،الهاشميياسينحكومةضد

الشسائرية.الحركاتعلىللقضاءالجيشإلىأوامرها

وطنيةقوةكانالعراقيالجيمقأن،ذكرهيجدرومما

الجيشإخمادفيذلكتمثلوقد،الاستقلالبعدضاربة

إخمادوكذلك،ام339عامالاشوريينلفتنةالعراقي

والمنتفق(الشيوخوسودتى)الرميثةالأوسعطالفراتثورات

الشمالفيواليزيديةبارزانلحركةقمعهثمام،359عام

الثوراتهذهاندلعتوقد.أم369و1ء39عاميخلال

بسببأوبغداد،فيالسياسةرجالمنبإيعازوالانتفاضات

.الإجباريالتجنيدلقانونالقبائلمعارضة

عسكريانقلاببأولالجيشقامفقد،العموموعلى

ياةنبوزارةللإطاحةصدقيبكربقيادةبغدادفي

بهأطاحواالجيشضباطأنغيرام،369عامالهاشمي

إنهاءيريدونكانوالأنهموذلك،فقطأشهرعشرةبعد

مستقر،سليمسياسينظامووضع،الأجنبيالتدخلمظاهر

للحريةتسعىكانتالتيالشقيقةالعربيةالدولوتحرير

منالعراقيةللسياسةالمحركةالقوةالجيشوظل.والوحدة

الوزاراتمعظمتشكيليقرالذيهووصارستار،وراء

طريقعنام149-3791الفترةخلالوإسقاطها

العسكرية.الانقلابات

توقيعالفترةهذهشهدتأم.379ابادسعدمتاق

منكلبينأم379عامأبادسعدميثاقأتفاقعلىالعراق

معاهدةتوقيعوكذلك،وإيرانوأفغانستانوتركياالعراق

معاهدةوتوقيع،والعراقإيرانبينالعربشمطتقسيم

واليمنالعراقوبينواسمعوديةالعراقبينوالتحالفالإخاء

.أم369عام

غازيالملككانلقد.أم939غازيالملكمقتل

تبنىحيث،اهتمامهجلوالقوميةالوطنيةالقضايايولى

لتذيعقصرهمنخاصةإذاعةوخصصالاستعمار،مهاجمة

لذا،والفرنسيالإنجليزيالاستعمارضدالوطنيةالبيانات

فيفقتلمنه،التخلصإلىالبريطانيالاستعمارعمد

مساءفيكهربائيبعمودارتطامهاإثرغامضسيارةحادث

وقامتالعراقيالشعبوهاج.أم939()نيسانأبريل3

.العراقفىومعاونيهاببريطانياتنددصاخبةمظاهرات

عمرهوكانالبلاد،علىملكاالثانىفيصلبابنهونودي

،العرشعلىوصياالإلهعبدالآميرخالهوعين،أعوامأربعة

نوريالوزراءرئيسمعبالتعاونالبلادحكموالذي

السعيد.

وفرنسابريطانياأعلنت.الثانيةالعالميةوالحربالعراق

بدايةوكانت،أم939سبتمبر3يومألمانياعلىالحرب

نوريحكومةفأسرعت،الثانيةالعالميةالحرباندلاع

أوامرهاوأصدرتألمانيا،معبقماإلعلاقاتانذاكالسعيد

كمابغداد،منالألمانيةالسفارةأعضاءالألمانالرعايابطرد

واقترحالبريطانيةللسلطاتوسلمتهمالألمانالرعايااعتقلت

وتقديمألمانيا،علىالحربالعراقإعلانالسعيدنوري

)بريطانياالحلفاءجانبإلىللمشاركةعسكريتينفرقتين

وإيطاليا(.)ألمانياالمحوردولضدحربهمفيوفرنسا(

الأوساطلدىسيئفعلردالحكومةلموقفوكان

تمارسكانتبريطانياوأنسيمالا،العرأقفىالشعبية

ألمانياكانتحينفي،العراقيةالأوساطفيبغيضةممياسة

أجلمنبوعودالعراقيينوتمنيكاسحةانتصاراتتحرز

وقدواليهود.للاستعماروعدائها،واستقلالهالعراقحرية

،العراقفيالسياسيالوضععلىالتطورهذاانعكس

معسكرينفىالسياسيةوالقوىالفئاتمختلففانتظمت

مقاليدعلىللسيطرةمفتوحصراعفىدخلامتضادين

المواليةالمجموعةيفممالأولالمعسكروكانالأمور،

الوطنيةالمجموعةالثانيالمعسكريضمحينفيلبريطانيا،

المحور.لدولوالمؤيدةوالحلفاءلبريطانياالمناوئةوالقومية

بينالحيادموقفبالوقوفالثانيةألمجموعةطالبتوقد

بنودتطبيقإلىودعت،المتنازعةالدوليةالأطراف
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دونباعتدالالعراقلهايرتبطالتيوالمواليقالمعاهدات

المحور،يمحربهافيبريطانياجانبإلىلالوقوفالاندفاع

بريطانيالمساومةالحربصرصةا!متغلالوجوبرأتكما

أضحقيهتوتشازلاتضماناتعلىالحصولأجلمنوفرنسا

العرليالشعبحقوضمان،العربيةالبلاداستقلال

اقتصادياتوتنميةالعراقيالجيعثروتسليح،الفلسطيني

.العراق

أحصيلالياعافيرشيدالوطنيالمسم!ضهذايتزعماوكان

شخصياتوتدعمهمااصسويدياوناجيشموكتوناجي

فلسطينمفتىالحسينيأمينمحمدالحاجأمثالعربية

تأسدعلىالمجموعةهذهحصلتوقد.القاوقجيوفوزي

خاصة.الجيعقصفوفوفيالعراقيالشعبقب!!منواسع

المستقبل،فىسيحدثعنيفاصداماأنواضحاوبدا

وتمام،049مارسفيالسعيدنوريوزارةفاستقالت

ألحتشقدأطوزراء.رئيساال!جلانيعاليرشيدتكليف

ألمانيا،علىالحربالعراتل!علانالوزارةعلىبريطانيا

منأ!جلانىاعافيرشيدالعراقىالوزراءرئيسفطلب

لظيرسوريااستقلاأ!رفلسصينبا!متقلالتعهدابريطانيا

وأ!س.الحربفيالعراتواشتراكألمانياعلىالحربإعلان

بينالعلاقاتفتأزمتذلكرفضتالبريطانيةالحكومة

الطرفين.

عاليرشيدنجح.أم419التحرريةالعراقحركة

الأربعة()العقداءالجيشقادةتأليدكحسبفىالكيلاني

الأطرا!الينالحيادبمبدأتمس!!بسببالقوميةوالعناصر

بريطانيابموقفالعربالزعماءوفوجئ،المتنازعةالدوأجة

كمابريطانيا،ضدالعداءروحإذكاءعلىفعملوا،المتعنت

ضدالشعبمشاعرإذكاءفيدوراالنازيةالدعايةأدت

قضيةبشأنالسلبيبريطانيالموقفونتيجةالإنجليز،

الهوةواتسعت،القائمةالوزارةفيانقسامحدثفلسطين

الوطنييروبينالسعيدنوريبزعامةبريطانياأنصاربين

الكيلافي.عافيرشيدبزعامة

والحكومةالوطنيينبيناتصمالاتجرتالأثناءهدهفي

بريطانياضدثورةقامتلوفيماموقفهالمعرفةالألمانية

وتأييدهاتعاطفهافيهتبديبياناألمانيافأصدرتوفرنسا،

إشمارةبمثابةذلكوكان.المستقبلفيالعرليةللقضايا

دفعالذيالأمربريطانيا،ضدمابعملللقيامللعراقيين

لهم،أجةمواوزارةوإقامةالحيلانيوزارةإسقاطإلىالإنجليز

يدةبوزارةزتش!ظت،ال!جلانيأطئلوزارةوبالفعل

الأحرار،أضباطاإقصاءقررتاشتىالهاشميطهبرئاسة

سععيدوفهميالصباغالدينصلاحوه!ا:،الأربعةالعقداء

عليهماطلقالذين،شعبيبوكاملسلمانومحمود

الوزارةأوامر11!باطفرفض.الذهبىالمربعالمستعمرون

حكومةوشكلوا،بالوزارةأطاحعسكريبانقلابوقاموا

عاليرشيدبرئاسةأم419أبريل2فيالوطنيالدفاع

إلىومنهاالبصرةإلىالإلهعبدالوصيوفر،الكيلاني

علىوصياشرفالشريفأضيالياالمجلسوانتخب،عمان

رشيدوكلف،الإلهعبدالأميرمنبدلآالعراقيالعرش

.الجديدةالوزارةأجفبتأالكيلانيعافي

الاعترافبريطانيارفضت.البريطانيةالعراقيةالحرب

الثورةعلىللقضاءالخططتعدوبدأت،الجديدةبالح!صمة

تطبيقاالعراقمنبالمرورأغواتهاالسماحشطلبت،العراقية

لكن،ذلكعلىالعراقيةالحكومةفوافقت،للمعاهدة

القواتترحلأنقبلأخرىمرةالطلبكررتبريطانيا،

العراقيةالحكومةفرفضت،المعاهدةأجنودتنفيذاالسابقة

فقدالاستفزاز،منالطلبفيماواضحاكانولمابمذلك

بقاعدةالعراقيةالقواتوأحاطتالجانب!ت،بينالموقفتوتر

وأطلقأم،419مايومنالأولافيلغدادفيالحبانية

القتالونشب،بالحبانيةأحراقيةاأغواتاعلىأضاراالإنجليزأ

كمابريطانيا،معالعلاقاتقطعأعراقاوأعلم!ثيت،أ!إابير

فضلا،العراقيالجيشجانبإلىعر!متطوعوناتشرك

وحكومتهثورتهعنالدفاعفيالعراقيأصشعبااششراكعن

لمإذالسلاحفيمتكافئةت!ضأصمالحر!ولكن.الوطنية

توالتحينفيألمانيا،منللعراقييننجداتأيتصل

أدىمما،والبصرةوفلسطينالأردنمنللإنجليزالنجدات

كاملا،شعهرادامتحرببعدالإنجليزيالحيشانتصارإلى

وهرببغداد،إلىعمانمنالإلهعبدالسالقالوصيوعاد

جديدةحكومةوتشكلتألمانيا،إلىوانصارهالكيلاني

التسلطنيريتحتالعراقورزحالسعيد،نوريبزعامة

الجديدةالعراقيةالحكومةووضعت،البريطانيينوالاحتلال

الحربيالمجهودخدمةفيالعراقوإم!صانياتنفسها

وتصفية،الوطنيةالروحإخمادعلىعملتكما،البريطاني

فيبريطانياأنصاروبرز،الناسوإرهابالوطنيةالعناصر

البلاد.مقدراتفيوتح!صمواالعراق

شعر.الحربسنواتخلالالاقتماديةالأوضاع

والاقتصاديةاسمياسيةألعادهابكافةالحرببوطأةالعراق

حياةفيالأثرأعمقالاقتصاديةللناحيةوكان.والعسكرية

فيالأزمةهذهتجسدتوقد،أحراقياالمجتمعطبقاتجميع

فيالباهظوالارتفاعالتموينيةالموادفيالشديدالنقص

الاقتصادعلىبريطانياسيطرةبسببوذلكالألحمعار،

علىوتموينهاالعسكريةقواتهابتجهيزقامتحيثالعراقي

ضعفعنالأزمةهذهكشفتوقد.أحراقي!!احساب

المواطإن،لأمورإهمالهومدىومساوئهالحكوميالجهاز

تجاهعاماشعبيااستياءخلقمما،بخاصةاليوميوقوتهم

.العراقفيالوطنيةالقوىشمعجيةمنوزادبريطانيا،
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كانت.أم49-6أ329بينالإقطاعتطور

استحواذعمليةتوسيعإلىعمدتقدألانتدابحكومة

أراضعلىالحاكمةالطبقةورجالوالتجارالعشائررؤساء

لصالحهم،قوانينبتشريعهاوذلكإضافيةزراعيةوإقطاعات

علىعملتكمالبريطانيا،مواليةمتنفذةطبقةوخلق

شيوخلمشيئةالخضوععلىوإجبارهمالفلاحينإضعاف

هذهوأدتواقتصادا.قانونالهمالتابعينوالمالكينالعشائر

تخلفإلىأدىمما،المدنإلىالفلاحينهجرةإلىالسياسة

العراقىالاقتصادوضعفالزراعيالإنتاجوقلةالزراعة

.نموهوعرقلة

لأن،متطورهصناعاتالعرأقفيتقملم.الصناعة

القطاعوبقي،رئيسىبشكلالزراعةعلىيعتمداقتصاده

اليدوية،والصناعاتالحرفوجودفييتمثلالصناعي

البضائعمنحاجاتهمعظميستوردانإلىالعراقواضطر

الأوروبيةالدولمنالمصنعةوالإنتاجيةالا!ستهلاكية

علىفرضتالثانيةالعالميةالحربولكنبريطانيا.وخاصة

والزيوتكالصابوناستهلاكيةصناعاتقيامالعراق

وكان.والنسيجوالغزلواسسجايروالجلودوالإسمنت

توافرعدممنهاعديدةأسبابالعرأقفيالصناعةلتأخر

دعموضعف،الفنيةالعاملةالأيديوقلة،الأوليةالمواد

فييكنولم.حديثةصناعيةمشاريعلتمويلالحكومة

منكبيرةأعداداتوظفكبيرةمؤسمماتثلاثغيرالعراق

،البصرةميناءوهيالإنجليز،ويديرهاعليهاويسيطرالعمال

.العراقنفطوشركة،الحديديةوالسكك

0185عاميبينالخارجيةللتجارةكان.التجارة

العراقي،الاقتصادطبيعةتحديدفيالأثرأكبرأم59و.

الالممتيرادعلىالبريطانيةالشركاتلعسيطرةكانفقد

حيثوالعسكريةالسيالمميةالسيطرةفيكبيرأثروالتصدير

وابتزازمصالحهاحمايةعلىالبريطانيةالحكومةعملت

علىتنقلوالمستوردةالمصدرةالبضائعفأغلبية.الأرباح

المستثمرةالأموالرؤوسجميعأنكما،بريطانيةبواخر

الشركاتعددكانأم579عاموفىأيضا،إنجليزيةهي

شركة225علىيزيدالوقفيتعملالتيالاجنبية

.السوقحركةعلىواضحبشكلتهيمن

فيتطورحدثالانتدأبفترةخلال.التعليمتطور

ازدادتفقد،والكمالنوعحيثمنالتعليمقطاع

بدايةفي3%منوالتعليمالتربيةوزارةمخصصات

مخصصاتأصبحتثم،نهايتهفي8%إلىالانتداب

3291بينالواقعةالسنواتفي%أ.حواليالوزارة

والتعليمالتربيةوزارةأنإلىالتطورهذاويرجع.أم649و

كانقوالزراعةالصحةوزارتيإلىبالإضافة)المعارف(

كالماليةالأخرىالوزاراتبعكسالعرأقيينقبلمنتدار

.ام49ا-96هـ2عاميبينوالمدارسالطلابعددفيالزيادة

عددالمدارسعددعددالمدارسعدد

لطلاباالمتوسطةلطلاباالابتدائيةلفترةا

لثانويةوا

2191-129188000،84011

439153!182542370653850،6

81195371،21ر54916491449784

إفمرافتحتكانتوالتىوالداخليةوالخارجيةوالدفاع

البريطانيين.المستشارين

إلاوالمدارسالطلابعددفيالملحوظةالزيادةورغم

تخريجعلىمركزاالفترةتلكخلالظلالتعليماتجاهأن

سنةفحتى،والعلميةالفنيةالكوأدروأهملتوظيفيةكوادر

واحدةزرأعيةإعداديةغيرالعراقفييكنلمأم459

فقط.صناعيتينوإعداديتين

الكلياتطلابعددفينسبيةزيادةالتعليمقطاعوشهد

عددكانأم29أأ-029عامففي.العاليةوالمعاهد

-ا329عاموفيطالبا،65العاليةالمعاهدفيالطلاب

-ا459عامارتمثيثمطالبا،115أصبحام339

واستمرت.طالبة284بينهمطالبا2)461إلىأم146

العراقخارجإلىالعلميةالبعثاتإرسالفيالعراقيةالحكومة

التعليمتطورفإنومدلك.عاليةتخصصماتعلىللحصول

وأدى.والمدارسالمدرسينمنالعراقحاجةيسديكنلم

فيوخاصةالتعليممنالعراقيالشعبأبناءحرمانإلىذلك

فىالأميةنسبةكانتام469عامفحتى،والأريافالقرى

اسحكان.مجموعمن%09علىتزيدالعراق

الخمسينياتفيواسعةعلميةنهضةشهدالعراقلكن

المدارسفازدادت،العشرينالقرنمنالتسعينياتوحتى

ونشطتوالصناعيةوالفنيةالعلميةوالمعاهدوالجامعات

العراقلدىأصبححيث،مدىأبعدإلىالعلميةالحركة

العلوممجالاتكافةفيومخترعونمبدعونعلماء

والتكنولوجيا.

أعقابفيالسياسيةالتطورات

التانيةالعالميةالحرب

الحربفيالحلفاءدولانتصارأعقابفيبريطانيارأت

فيوقسوتهالحكموطأةمنتخففأن،الثانيةالعالمية

فترةبعدالحريةمنماقدرايمنحبياناالوصيفأصدر،العراق

علىالعراقيةالحكومةعزمكذلكوأعلن،الكبتمنقاممية

الأ-اببتأليفوالسماح،العامةالحرياتإطلاق

ديمقراطية.أسرعلىبالبلادوالسيرالسياسيةوالجمعيات

أهمها،الجديدةالأحزاببعضظهرتلذلكونتيجة
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الوطنيوالحزبالأحرار،وحزب،الاستقلالحزب

حما.الوطنيالاتحادوحزب،الشعبوحزب،الديمقراطي

والحزبالبعثحزبمثلممنوعةأحزابهناككانت

صعوباتواجهتجميعهاالأحزابهذهول!ش.الشيوعي

إلغائها.حدإلىوصلتالحراقيةالحكومةمن

عامأعربيةاالجامعةتأسيصرفيالعراقوشعارك

معنتعارمعاهدةعقدكمافيها،وأصئكلضوا،أم49ء

معصداقةمعاهدةكذلكوعقدأم،469عامالأردن

طلبوأخيرا.الوطنيةأغوىأانتقدتهانفسهالعامفيتركيا

بينهالمعاهدةلتعديلبريطانيامعمفاوضاتإجراءالعراق

معاهدةبتوقيعالمفاوضاتهذهفانتهتبريطانياوبين

التيأم489بيفن-صالحبرمعاهدةأو،بورتسماوث

المعاهداتوتلغىبريطانيامعالدفاعيالتحالم!علىتنص

قواعدإقامةعلىبمقتضاهاالعراقيوافقجميعا،السابقة

للجيوشالتسهيلاتكافةملقديمه،أراضيهفيجوية

هذهالعراقي!!عامةرفضوقد.العراقفيالبريطانية

اخائها.يابيانايصدرأنإلىالوصىفاضو،المعاهدة

أغضيةاأصبحتأم.489فلسطينوحربالعراق

العالميةالحربمندأمحربيةاالسياسةمحورالفلسطينية

ثورتهفيالفلسطنيالشعبساندقدالعراقوكان،الأولى

وضدالبريطانيألانتدابضدام(أ-939)369عام

الثانيةالعالميةالحربوبعد.فلسطهينإلىاليهوديةالهجرة

قضيةالفلسطينيةالقضيةمنتتخذالعراقيةالأحزابكانت

واستنكر،مستقلةفلسطينيةدولةإنشاءإلىودعط،قومية

الحامعةدعتوعسدما.فلسطينتقصيماقرارعامةالحراقيون

العراقشارك،فلسطينالعربيةالجيوشدخولإلىالعربية

،ام489عامفلسطينحربفىالعربيةالدولمنكغيره

لأسبابالمطافنهايةفيالعربيةالجيولقبهزيمةانتهتالتى

والاستعداداتالمنظمةالحربيةالخططانعداممنها،عديدة

تكنولممتحدا،العربيالصفيكنولم.الكافيةالحربية

بريطانياتؤازرهاكانتالتيالصهيونيةللخططيقظةهنالك

سياستها.ارتضتالتيوالدول

ذإ،العراقفيالسياسيأثرهاأم489لهزيمةوكان

الجيشلدورالمعارضةوزادت،الحكومةعلىالنقمةزادت

فعمدت،الأردنيللجيشومؤازرتهالحربفيالعراقي

المعارضةلكن.دالمعارضةوالبطشالأحزابحلإلىالحكومة

عامانتفاضةعنوأسفرتالتصاعدفيأخذتللحكومة

)حركةآنذاكأطوأجةاالأحداثباكثيراتأثرتالتيأم9ء2

يوأجو23فيمصروتورةإيرأنفيالنفطوتاميممصدق

والديمقراطيةبالحرياتالانتفاضةوطالبتام(،529

لهذهتستجبل!االحكومةولكن.الشعبأحوالوإصلاح

الانتفاضة.علىللقضاءالجيشامشحداموقررت،المطالب

فيصلتوجأم.أ-539589الثانىفيململكية

تستفدفلم،أم539مايو4فيالبلادع!ىملكاالثانى

الإلهعبدالوصيخالهلأن،اسمياسيالتغييرمنشيئاالبلاد

كماويوجهانهاالأحداثيحركانظلاالسعيدونوري

قبل.منكانا

إلىأم539عامفيالسعيدنوريالورراءرئيسولجأ

بغداد،حلفلعقدتمهيداأخرىمرةالحرياتعلىأضضيية!ا

تركيامنكلووقعته،أم!55عامعليهالتوقيعتمالذي

المصالححمايةبهدف،أمحراقواوبريطانياوإيرانوباكستان

الحلفهذاالسعيدنوريواستغل.الخليجمنطقةفيالغربية

مكافحةبحجةالمعارضةالعناصرعلىالقضاءفي

الشيوعية.

السعيدنوريموقفأدى.أم589يوليوأ4ثورة

عامأكتوبرفيمصرعلىالثلاثيالعدوانمنالمتخاذل

جبهةفىوتكتلهاالعراقيةالأحزابتوحيدإلىأم569

قيامإثر،الوطنيالاتحادبجبهةس!يتواحدةوطنية

أقام،ام589عامفبرايرفيوسوريامصربينالوحدة

وقعأم589يوليو41وفيحاشميا.اتحاداوالأردلىاحراقا

عنوأعلنالعراقفيالم!يالح!صماأنهىعسكريانقلاب

.الجمهوريالحكمقيام

فيبرزأم.589يوليوأ4العراقيةالجمهوريةإعلان

الكريمعبدهما،مختلفينتيارينيمثلانشسخصانيوليوثورة

دولةالعراقبقاءمعالأولكان.عارفالسلاموعبدقاسما

أمامصر.معالعراقوحدةويعارض،مسيادةذاتمستقلة

معالعراقتوحيدفيرغبتهعنأعلنقدفكانالثاني

وسوريامصرتضمكانتالتيالمتحدةالعربيةالجمهورية

وحدويا.عربياوالثانيانعزاليامنهماالأولكان.آنذاك

دولةفيالاشتراكالجمهوريالعهدقادةبعضوحاول

عبدأبعدقاسمالكريمعبدأنإلاوسوريا،مصربينالوحدة

خمسطوالالعراقليح!صم،السلطةمنعارفالسلام

فأحيانا،سياستهفيمتردداوكانمطلقا.فردياح!صماسنوات

أخرىوأحياناالقومبن،بهمليضربالشيوعيينإليهيقرب

الأكراد،معسياستهفيمتردداكانكما،عليهمينقلب

ذلك،بعدبهماصطدمثمالامتيازاتبعضأعطاهمحيث

.أم169عامال!صديةالثورةقيامإلىأدىمما

العربيةالدوليمأزماتبعدةالخارجيةسياستهوتميزت

عندالكويتمعأثارهاالتيالأزمةأهمهامنكان،خاصة

بضمطالبحيثأم،619يونيو91فىاستقلاله

نأامشطاعتالعربيةالجامعةولكن،العراتإلىالكويت

وقد.عربىإطارفيلتحلوتحتويهاالأزمةعلىتسيطر

خاصة،العربيةالدولباقيعنالعراقالأزمةهذهعزلق

العربية.الجامعةمنانسحابهبعد



918بخرتا،اوالعر

عسكريانقلابقيامإلىالخارجيةالعزلةهذهأدت

41،ام639فبراير28فيقاسمالكريمبعبدأطاح

السلامعبدبعدهمنالحكموتسلمهـ،أ383رمضان

الاشتراكى،العربيالبعثحزبمعبالتعاونعارف

منأشهرثمانيةبعدالبعثمنتخلصأنلبثماولكنه

فىالطائرةبهسقطتحتىالرئاسةفيواستمر،الحكم

الجمهوريةرئاسةفتسلم،ام669أبريلفيالبصرة

حتىالحكمفياستمرالذيعارفالرحمنعبدشقيقه

يقومأنمنالبعثحزبتمكنحينأم689عام

وتسلمأم17/7/689فىعليهعسكريبانقلاب

للفريقالجمهوريةرئاسةوصارتالبلاد،حكمالحزب

تنازلام979عاموفيالبكر.حسنأحمدالركن

صداموخلفهصحيةلأسبابالجمهوريةرئاسةعنالبكر

حسين.

الأخيرةالسنواتفيالعراق

العشرينالقرنمن

القرنمنالأخيرةأصسنواتاخلالالعراقشهد

والتجارةوالصناعةالزراعةفيملحوظاتقدماالعشرين

الصناعاتوأهمبأقوىيقوموأصبحؤالتكنولوجيا،

منالعراقأصبحبحيثذلكوغيروالإلكترونيةالعسكرية

العراقواجههاالتىالأزمةولكنعسكريا.القويةالدول

ماكلأفقدتهأم099عامالكويتلدولةاحتلالهبسبب

قليل.بعدسيوضحكماتقدممنعليهحصل

ذاتكانتثلاثكبرىمشكلاتالعراقواجهت

المشكلةكانتالمشكلاتهذهأهم.عليهسلبيةنتائج

العهدفيمرةمنأكثرأثيرتقديمةالمشكلةوهذه.الكردية

مطالبةفيوتتلخص،كذلكالجمهوريالعهدوفيالملكي

إثارةوراءالإنجليزوكان.الذاتيبالاستقلالالأكراد

خططلتنفيذالعراقيةالحكوماتعلىللضغطالأكراد

وقتذاكالعراقيالرئيسنائبحسينصدامعقدبريطانيا.

فيام759عامبهلويرضامحمدإيرانشاهمعاتفاقا

الدولتينبينالعربشطمناصفةعلىفيهاتفقاالجزائر،

توقفتوبالفعلللأكراد.مساعدتهاعنإيرانكفمقابل

إلىالعراقمنالبرزانىمصطفىالملاوخرجنهائياالثورة

عامتوفيحتىهناكوظل،الأمريكيةالمتحدةالولايات

.أم979

وذلك،الاتفاقهذاألغىحسينصدامالرئيسلكن

ال!!ملاميةالجمهوريةوقيامإيرانشاهسقوطبعد

وهيالثانيةالمشكلةإلىالإلغاءهذاوأدى.الإيرانية

حربأيام(،889-أ089)اللإيرانيةالعراقيةالحرب

بشريةخسائروإيرانالعرأقفيهاتكبدالتيالأولىالخليجع

حتىجراحهيضمدالعراقكادوما.كبيرةومادية

باحتلالهوذللثكبراها،وهي،الثالثةالمشكلةجاءت

قيامإلىأدىالذيالأمر،أم2/8099/فيالكويت

فيالثانيةالخليجحربوقيامضدهدوليتحالف

العراقي،الجيعقهزيمةعنأسفرتالتيأم17/1/199

لمميامميةعقوباتوفرض،الكويتمنوخروجه

الأمنمجلسقبلمنالعراقعلىوعسكريةواقتصادية

لماالعراقتدميرأهمهاعدة،بأشياءرفعهامشروط

الكوي!،بدولةواعترافه،الشاملالدماربألمملحةيوصف

إلاالنفطتصديروحظرلتسلحه،الدوليةالمراقبةوقبوله

وما.المجلسعليهانصلأغراض،الأمنمجلسبموافقة

ام(.!)89مفروضةالعقوباتهذهتزال

علىأثرتقدالأخيرةالحربهذهنتائجأنريبولا

الموادنقصيعانيفظل،فئاتهبكافةالعراقيالشعب

البناءحركةوتوقفت،ذلكوغيروالأدويةالتموينية

توقفبسببوالصناعيةالزراعيةوالمشروعاتوالتعمير

.الخارجإلىتصديرهوعدمالنفطإنتاج

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربعلىبنالحسينالعريةاصسياسيةاالأحزا!

الإسلامقبلالعربحمورابياللغة،الارامية

العربعندالعلومالعربيالحليجالإسلام

والمسلميندجلةآمميا

القديمةدارسالكيلانيعاليرتحجدآشور

!ن،تالفراءسامرالأكرادا

فيصلالساميونالمتحدةالأم

قورشمعاهدةبيكو،-يكسساولةالد،الأموية

العربيةالقوميةالأكاديسرحونأور

المسماريةالكتابةنوريالسعيد،إيران

موقعةكربلاء،ري!سنحابلبا

لكويتاسومربلاد،بلبا

المماليكالأوسطالشرقالبترول

ميدياحسينصدامبابلبرح

نصرتارلببوحذ،العالمبريطانيا

المجفلدولةا،لعباسيةاالبصرة

نينويقاسمعبدالكريمبعداد

الخصيبالهلالالدولة،العثحانيةالسهرينلينمابلاد

لعراقاتركيا

الموضوعصرعنا

القديمةالعراقيةالحفمارةمظاهر-ا

والمعارث!العلوم-والحكمونظامالسياسيةالحياة

الاحتلالخلالالعراقزالاحتماعيةالحياة-ب

السلوقي--)الأحمينيالاقتصاديةالحياة-ج

لفارسي(انيرلقواا-د

ينلداهـ-
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(الزاهرةالخلافة)عصرالإسلاميالعصرفيالعراق-2

الراشديالعصرفيالعراقإدارة

الإداريةالأقسام-!

اصعلماسالإسلاموموقروالعكريةالحركةح

احاسيواالأمويالحكم!ستحتالعراق

والمفويالمغوليالاحتلالينبينالعراق-3

العراث!ياص!مويورا

العراقفيالعثمانيالحكم-4

اقأح!اممطالمماليكححم

للعراقالبريطانىالاحتلال-5

م0291ثورة

الملاجه!أسيسالمؤ!مةالوطيهالحكومة-!

طيةاساواطعارصةأررراقىاالتأسيسىالمحلسح

الراتفيالأحزا!-د

ليائمريصاأالاشدا!ضداصضالاهـ-

الأم!عصمةالعراقردحولالاستقلاأ!معاهدة-و

(غازيوابنهالأول)فيصلالوطنىالاستقلالعهد-6

السياسه!يالحيمقتدحل

مأ379آلادسعدميتاقب-

مأ939عازيالملكمقتل-خ!

يةاقالعالميةوالحرل!العراق

مأ419اضحرريةاا!راقاحركةهـ-

ديهاضيصاأالعراقيةالحرب-و

الحر!سسواتحلالالا!تصاديةالأوضاعر

م63211461ل!!الإقطاعرتموأح

الصساعة-ط

التحارةي

اضعليمارتصوأك

الثانيةالعالمةالحربأعقابفيالشاسيةالتطورات-7

مأ489للسلإتوحر!احراقا-أ

مأ-158أ539الثانيفيصلم!جة!-

مأ589يوليوأ4ثورة-ح

.أم589يواجو41العراقيةالجمهوريةإعلالى-د

العشرينالقرنمنالأخيرةالسنواتفيالعراق-8

أسئلة

القديمة؟العراقيةالحصارةمظاهرما-أ

.للعراقالإسلامىالمتحصتكلم2

الراشدي!؟الحلظءع!كرفىالعراقدىالإداريةالتمطماتما-3

فىوالحصارةالدولةعلىالقضاءليالمغوأطدورع!خطم-4

العباسى.العصر

.الحراقفىاحتمانيةاالتنظيماتع!تحدت-5

؟العراقديالريطاليالحفوذتعلعلكي!6

العراقية؟السياسةلياحراقياالحيقدورما-7

التانية.العالميةالحر!إلاداعراقافيالسياسيةالتطوراتصتحدت-8

؟أم489عامللسطينحر!فىالعراقدورما9

المررم!والتسعينياتالتمانيياتليمهحةأحداتاالعراقشهد01

التطوروعلىالعراقىالحتع!على!تيراأثرتالعشري!

دلك.ايترح.أصلادادييا!س!واوالاجتماعيالاقتصادي

هـ،608-72)5أبوالفضلالحافظ،العراقي

عبدالدينزينأبوالفضلالحافظأم(.5321404

إبراهيم،بنبكرأبيبناشحمنعبدبنالحسينبنالرحيم

الشافعى.،المصري،المهراني،الأص!!الرازنانيالكردي

منكرديأصلهلأنالعراقإلىنسبةالعراقي:لهيقال

لمصروالدهتحولثم،رازنانلها:يقالأربيلأعمالمربلدة

ولدتعابدةصالحةبامرأةوتزوج،هناكونشأصغير،وهو

.ثمانابنوهوالقرآنحفظبمصر.بالمنشيةالرحيمعبدله

شعيوخهمنوكان،بالقراءاتللعلمطلبهلدايةفيواشتغل

ونظر.الواسطيالدينوتقي،سمعونبنالدينناصرفيها

والبلبيسي،،عدلانابنعنالفقهفأخذ،وأصولهأغقهافي

علمعلىبالإقبالجماعةبنأ!زاعليهأشارث!اوالإسنوي

التركمانىابنعلىفطلببمشورتهفأخذ،الحديث

منعدةعليهوتتلمذ.وغيرهموالسب!يوالعلائي

وابن،والهيثميأحمد،زرعةأبوابنهمنهما،المشهورين

والإملاء،بالتدريساشتغلقدوكان.وغيرهمحجر

وإمامتها،وخطابتهاالمدينةقضاءوتولىالحرم!ت،وجاور

ينفقوكان،المهابةوافر،والتواضعوالعلماالحياءكثيروكان

الكتبكثيروكان،إسماعأوتصنيففيإماوقتهمعظم

.كثيرةمحاسنولهالأجزاءوا

ألفيتهمنها:كثيرةمصنفاتتركأنبعدبالقاهرةتوفي

منها:تخاريجوعدةوشرحها،الحديثمصصلحأفى

المراسيل،فىكتاب،الدينعلومإحياءأحاديثتخريج

.المصنفاتمنذلكوغيرالأسانيدوتقريب

هـ،826)762الدينولي،العراقيابن

بنأحمدالدينوليزرعةأبوم(.0361-2241

كردي.العراقيبابنالمعروف،الحسينبنعبدالرحيم

الشافعيةأئمةأحد،والوفاةوالنشأةالولادةقاهريالأصل

فيكتبصاحبفاضلا،عالماكان،عصرهفيبمصر

.والفروعالأصول

والدهيدعلىتفقه،والمدينةومكةدمشقإلىارتحل

فيبارعاكان.القزوينيوالعفيفيإيناسييدعلىثمأولأ

عشريننحوالقضاءتولى،واللغةوالفقهوالأصولالحديث

تولىثم،والتأليفوالتعليمالإفتاءإلىليتفرغتركهثمعاما

البلقيني.الجلالبعدالمصريةالديارقفماءأخيرا

فىلهأخرجلمنوالتوفميحالبيان:السنةفيكتبهمن

أخباروكذلك،التجريحمنبفربمسوقدالصحيح

المدلسين.

م(.-888؟هـ،275-؟)الأصبغبنعرام

العربية.الجزيرةغربىأبناءمنالسلميالأصبغبنعرام
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كبيرةمعرفةعلىكانأنهإلاأمياكانأنهمنالرغموعلى

وعرامومياهها،وأشجارهاوسكانهاوسهولهاتهامةبجبال

ممامعالمهاوعرفكثيراتهامةمنطقةفيتنقلسليمبنىمن

فيهاعتمدكتابا،الشيخوخةسنفيوهويملىأنمنمكنه

الكتابوسمى،تهامةبمنطقةوتحوالهالميدانيةمعرفتهعلى

القرىمنفيهاوماوسكانهاتهامةجبالأسماءكتاب

هذانال.المياهمنفيهاوماالأشجارمنعليهاينبتوما

السيرافيومنهمكثيرونعنهونقلكبيرةشهرةالكتاب

.المعروف

العربية،اللغةهيواحدةلغةتوحدهاالتيالأمةالعرب

العربمعظميعيعق.الواحدةوالحضارةالواحدوالتاريخ

كثيرونمنهمهاجرإفريقيا.وشماليآسياغربيجنوبفي

وكندأالمتحدةوالولاياتكالبرازيلعديدةبلدانإلى

عددويبلغ.الإفريقيةالبلدانوبعضوبريطانياوفرنسا

نسمة.مليون002نحوالعربيالعالىفيالمقيمينالعرب

.ولغويسياسي:تحديدانالعربيالعالمولعبارة

مجموعةالعربيالعالميضم:السياسيالتحديدفيأ-

عشرةتسعوهي،العربيةالدولجامعةتضمهاالتيالدول

تونس،،البحرين،المتحدةالعربيةالإمارات،الأردن:دولة

الكويت،قو،،عمان،قلعراا،سوريا،نالسودائر،الجزا

السعودية،العربيةالمملكة،المغربمصر،ليبيا،،لبنان

معظملأنعربيةدولأتسمى.فلسطين،اليمنموريتانيا،

دولثلاثوثمة.العربمنوحكامهاعربسكانها

مجموعاتتضمالقمر،وجزروالصومالجيبوتي،أخرى

لمصطلحالسياسىالتحديدضمنوتندرج،العربمن

العربية.الدولجامعةإلىمنتميةلأنهاالعربيالعالم

مجموعةالعربيالعالميضم:اللغويالتحديدفي2-

نأغيرأما.لغةبوصفهاالعربيةيتكلمونالذينالسكان

في)كالأكرادالعربغيرمنأقلياتتضمالعربيةالدول

غيرالدولبعضوفيإفريقيا(.شماليفيوالبربرالعراق

.عربسكانمجموعاتكإيران،العربية

بدوإلىالأصلفيتعودعربكلمةأنالمرجحمن

العربيةالجزيرةشبهفيلنقلهموسيلةالجملاعتمدوارحل

الكلمةهذهلكن.الاوسطالشرقفيمجاورةمناطقوفى

لغةبوصفهاالعربيةيتكلمونالذينبعد،فيما،تعنيباتت

فيالرحلالعربعددانحسر،السنواتومعأما.

.والقرىوالحواضرالمدنيسكنونالعربوبات،الفلوات

اللغة:هيحضارتهممنمشتركةعناصرالعربتربط

عناصروتجمعهم.العربيةوالفنون،العربيوالأدب،العربية

بلوغكانولما،مسل!ونالعربفمعظم،وتاريخيةدينية

القرونفىوالثقافيةالسياسيةالمستوياتأعلىالعرب

غيرالعربيأننجدفإنناالإسلامبانتشارمرتبطاالوسطى

.الحضاريدورهويعيدينا،الإسلاميجل،المسلم

الهويةلواءفتتوحدهمبضرورةالعربشعوربدأ

كانتحينوالعشرينعشرالتالمحالقرنينخلالالعربية

وحكمالتركيالحكمتحتالعربيةالأرا!يمعظم

بعظمةالعربوعىذلكإلىيضاف.الأوروبيالانتداب

القديمة.العصورفيأوروباإلىنقلوهالذيالعربيالتراث

العربأرض

مليون13نحوتبلغمساحةعلىالعربيالعإلميمتد

الجزيرةشسبه:مناطقثلاثفيكبرىأقساماويضم،2كم

عليهاأطلقالتىالبقعةمنوجزءإفريقياوشماليالعربية

)العرا!تى،الخصيبالهلالاسمبطوطةابنالعربيالرحالة

اليومفلسطينأنغير(.فلسطينسوريا،،لبنان،الأردن

)الضفةوالأخرى،محتلةالأولى:منطقتينإلىمقسمة

.الفلسطينيونالعربأهلهايسكنهاغزة(،وقطاعالغربية

المنطقةهذهإدارةالوطنيةالسلطةتتولىبأناتفاقوهناك

الفعلية،السلطةتبقىأنعلىالذاتيبالحكميسمىمافي

اليهود.يدفي

أهلهايسكنلا،العربيةالأراضيرقعةاتساعوبرغم

رمليةأرضالباقيلأنمنها،محدودةأجزاءسوى

إفريقيا،شماليفيالغربية)الصحراءصحراوية

الشاموبادية،العربيةالجزيرةشبةفيالعربيةوالصحراء

)المغربالثلوجتعلوهجبليأو(الخصيبالهلالفي

المناطقعلىأرأضيهمسكنىفيالعربوشوزع(.ولبنان

وأكالتلال،والرطوبةالمياهفيهاتتوفرالتيالخصبة

وبعضوفلسطينوسورياالبنانوالسهولالسواحل

النيل)واديالأنهاروديانوعلىإفريقيا(،شماليمناطق

الذينمصرسكانأكثريةيعيشحيث-النيلودلتا

بينمامنطقةأو-العربالسكانربعنحويشكلون

(.العراقسكانمعظميعيشحيثالنهرين

أمامعائقاالمياهفيالنقصكان،القديمةالعصورفي

السكانيالنموبطءفىرئيسياوعاملا،الزراعةإمكانات

واسعةتجارةالعربممارسةدونيحللملكنه،وألاقتصادي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنقبيلحتىعديدةبلدانمع

العربيالعالمفيالحياةنمط

علىالغالبالطابعهووالارتحالالبداوةطابعكانإذا

هذامناليومالعربفييعدفلم،الأوائلالعربحياة

فييعيشوناليومعربومعظم%.أمنأقلسوىالنمط

والمؤسساتالمصانعفيويعملون،الكبرىوالحواضرالمدن

والصحة،الأعمالقطاعاتفىأووالحكوميةالخاصة

صغارا.تجاراأومزرأعينصغيرةقرىفىمنهمقسمويعيش
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العريضةالمواصلاتشبكةفيهاأتاحتعربيةدولوتمة

أوجدتالتيوالأريافالقرىإلىوالمعاملالمصانعوصول

النائية.المناطقتلكسكانمنللكثيرينعملا

لعتهمفهي.العربيةأحرباجميعيتكلم.اللغةرابط

منأصسنتهماأعلىالجاريةلهجاتهمااختلفتوإذا.الأم

مستوىعلىأغصحىاأعربيةافإن،أخرىإلىمنطقة

لأنهاالفصحىعلىالعربويحرص.بينهمتوحدالكتابة

ولغةالعربيةللدولالرسميةأطغةاوهي.الكريمالقرآنلغة

منالعرببينأنعلى.الإعلاموولمسائلالعامالتعليم

الإنجليزيةأبرزها،ثانيةلغةأجنبيةلغاتيستعحلون

العربية.اللغةان!:.والفرنسية

.مسلمونالعربمن%09منأكثر.الدينرابط

وشرقي،العراق)فيالشيعةومنهم،السنةأهلمنوجلهما

سوريا،،لبنان)فيوالدروز(ولبنان،العربيةالجزيرةشعبه

منمعظمهمفإنالمسلم!ت،غيرالعربأما(.فلسطين

ثوليكال!ظمصر(،)فيالأقباط:مثلالنصارى

،لبنان،الأردن،العرات)فيوالبروتستانتوالأورثوذكس

أقلياتتوجدالعربيةبعفالدولوفي(.فلسطينسوريا،

.الإسلامانظر:.ودينيةقومية

كبيرا.شمأناالعائليةللروابطالعربيقيم.العائليةالحياة

وجذورفروعإلىالانتسابعلىكبرىأهميةويعلقون

منيتزوجونكانواماوغالبا.العائلةأوالقبيلةفيوأفخاذ

الا!شضافةأيضاعاداتهمومنالواحد.النعسبداخل

القبيلة.ان!:.الضيىوإكرام

الأخيرةالقرونفيتشعبتالأنسابللكأنعلى

السفرإلىالعرببعضوحاجةالغربيةالقيمتأثيربسبب

علىيحافظونمازالواال!صيرينأنغير.العم!!أجلمن

العائلية.الروابط

ضع!

فيويعملونالكمرى،والحواضرالمددشيعيتمودالعربمعظم

تحاريمحمع()يمينالصورة.ميةوا!صالحاصةوا!ؤيساتا!صالع

سكنيلمجمع)أعلاه(والصورة.الأعمالاقطاعاتمحتلصيشمل

.العربعندالحضريةالحياةلقدممدىعلىدلالةيعطي

ألاهتمامهوالسابقفيالعربيةالمرأةدوركانوإذا

فىالحياةضروراتفإن،فقطالمنزلوأمورال!ول!دبتربية

العمل.ميدانإلىمؤخرادفعتهاالعربيةالدوأ!بعض

البلدانأكثرلدىالغالبالتعليمح!ان.التربيةعامل

العرباتصلثم.والعربيةالدينعلومعلىيقتصرأعربيةا

علوموالعربيةالدينعلومإلىوأضافواالحديثةبالثقالات

علوممناهجتطويرعنفضلاوغيرها،والهمدسةالطب

والدين.العربية

يتلقواالعربيالعالمفيالذكورمن%09نحووشلقى

العالىالتعليمالعربعرفوقد.الأقلعلىابتدائيةدراسة

والأزهر،،الزيتونةجامعةأنشأوا:حيث،القدممنذ

العربيةالدولفيالجامعاتعددفيبااليومأماوالقرو!ن.

.كبرىجامعة85منأكثر

نحوإلىالعربيالأدبيرجع.والفنونالآداب

نصأقدميعودالذيالجاهليبالعصربدءاعامأ005

النبوةعصركانثم.م005عامنحوإلىمنهوصلنا

شسعراءأحرباوعرف.فالعباسىفالأمويالراشدةوالخلافة

والعلميةوالفكريةالأدبيةالأنواعمختلفمنوكتابا

نأمع،الأولالعربديوانهوالشعريزالولا.والفلسفية

والمسرحوالقصةالروايةفيلهمتصدرعديدةمؤلفات

.نياتوالوجدا

تشكيليةفنونفيمرموقاتفوقاقديماالعربحقق

فيونماوغيرها.والخطوطوالعمارةكالزخرفة،مختلفة

تاريخولهم.التشكيليةالفنونفيدورهمالعشرينالقرن

الغربعلىالكبيرأثرهاتركتالتيالموسيقىمنطويل

.بالآلاتحتىاوبال!يقاعأولالأداءسواء

وفي.والجلبابالعباءاتالعرببعضيرتدي.الملابس

العامة.الأماكنفيالحجابالنسوةتلبس،البلدانبعض

في-احم!إجسمؤ

ا!-!أ

ب!

-"
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العالممنكثيرةأنحاءعلىغلبتالغربيةالأزياءأنغير

فىالريفيونيزالولا.مألوفغيرمشهداتعدولمالعربي

.والعقالالكوفيةيلبسونالزراعيةالمناطق

منمنازلفيالريفيينالعربمعظميعيش.السكن

قرميدمنسقفها،حجارةمنمبنية،طابقينأوواحدطابق

ومع.مختلفةهندسيةأشكالآالمنازلهذهوتتخذطين.أو

المعماريالطرازعلىأبنيةشسهدتالكبرىالعربيةالمدنأن

)المملكةالريفيةالمناطقفيكثيرةمنازلفلاتزال،الغربي

.التقليديالعربيالطابعتعكس(اليمن،السعوديةالعربية

ملتقىعديدةلقرون،العربىالعالمكانالاقتصاد.

التجارمنوسواهمالعربوكان.الدوليةالتجارةطرق

وأوروبا.وإفريقياآسيابينوالزجاجوالأقمشةالتوابلينقلون

ازدهرتحينالعربيالعالمفيالاقتصادتراجعوقد

غيرعشر.الثامنالقرنخلالأوروبافىوالصناعةالتجارة

القرنمطلعمعالعربيةالأراضيفىالنفطتدفقأن

المواردأهمباتلأنهأهميتهاإليهاأعاد،العشرين

أخماسثلاثةالعربيةالدولوتملك.العالمفيالاقتصادية

بعفالنفطأموالوساعدت.العالمفيالنفطاحتياطي

البحرين،السعوديةالعربية)المملكةالعربيةالحكومات

العربيةالإماراتقطر،،عمانليبيا،،العرأق،الكويت

مثلكثيرةحقولفىللدانهاو!تحسينعلى(المتحدة

الحيوية.والقطاعاتوالمواصلاتوالنقلوالصحةالتربية

وضعهافيالفقربعضتعانيتزاللاأخرىبلداناأنغير

تصديرعلىالعربيةالدولبعضتعتمدوإجمالأ،.المعيشى

العربيةالدولأما.الزراعيةوالمنتجاتالأوليةوالموادالنفط

قليلةف!الصناعيةمنتجاتهاتصديرعلىتعتمدالتي

مصر(.،تونس،المغرب،لبنان،)الاردن

تاريخيةنبذة

وثائقفيللعربذكرأقدمورد.الإسلامقبلالعرب

العربتصفالوثائقوهذه..مق085عامحوالطآشورية

عليهيطلقفيماعاشواإبلورعاةرحلقومبأنهمالقدماء

يطلقفيماوشرقاشمالأانتشرواثم،وفلسطينالأردناليوم

الجزيرةشبهوسطإلىوجنوئا،والعراقسوريااليومعليه

العربية.

تشكلالعربيةالقبائلبدأت،.مق004عامونحو

القوافل،طرقجوانبعلىمعظمها،صغيرةوممالكدويلات

كانت(،اليوم)الأردنوالبتراءوتدمر.البتراءأبرزهاكان

لكنهاأم60عامالروماناجتاحهاثمالنبطينعاصمة

الثاني.القرنمطالعحتىكذلكوظلتوازدهرتعادت

حواليالرومانيالحكمتحتوقعت(الشامبادية)فىوتدمر

الثاني.القرنمنتصففيأوجهاوبلغتأم06عام

الأنبياءخاتماللهبعث.وانتشارهالإسلامظهور

القرنبداياتفىالعربجزيرةمنظولش!،محمداوالرسل

الكريم.القرانعليهوأنزل،كافةالناسإلىالميلاديالسابع

ونشأم057عامالمكرمةمكةفيالعربىالرسولولدوقد

عاممكة(شماليالمنورة)المدينةيثربإلىهاجرثمفيها.

عاموفاتهوعند.الهجريالتقويمبدأومنذئذ،.م262

انتشر،راشدينءخلفأربعةخلافتهعلىتعاقب،م633

الدولةأخذتثمإيرانإلىمصرمنعهدهمعلىالإسلام

ديناالإسلامعلى-المسلمينالعربقيادةفي-ترتكزالعربية

لغة.العربيةوعلى

فيالسياسيةالحياةكانت،السنينمنمئاتوطوال

:متعددةمجموعاتبأيديالشاسعةالدولتلك

القرونفيوالثقافيةالسياسيةالمستوياتلأعلىالعرببلوعكانولما.مسلمونالعربمنالعظمىفالغالبية،وتاريخيةدينيةعنا!رتجمعهمالعرب

.الحضاريدورهويعىالإسلاميحلالمسلمغيرالعربيأننجدفإننا،الإسلامبانتشارمرتبطهاالوسو

الأقصى.المسحدفيهاويظو.الثلاثالسماويةالدياناتمهدالقدسمدينةالسعودية.العربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيا!لشرفةالكعبة
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.القدممندالعر!أشمأهاالتيالحامعاتمنالشريفالأزهر

والحويون.والعباسيونوالأمويونظ!م!(النبى)قبيلةقريش

غرباأسبانياحتىالإسلامم(166075)الأمويوننشر

الفنونم(8521-075)العباسيونونشر.شرقاوالهند

دأئماكانوافقد،العلويونأما.الأولىعصورهمفيوالثقافة

ولم،بالحكمللاستئثارالعباسيينعلىالثورةيحاولون

عامالفاطميالحكمأنشأوأحينإلاذلكفىينجحوا

.ام171هـ،567حتىودأمم909هـ،792

العربيةاستخداممنالعربيةأ!ويةاتكونتوه!صذا،

الأدبيالتراثومندينا،بالإسلامالاعتزازومن،لغة

والعباسيين.الأمويينأيامعلىتكونالذيوالفكري

منأجزاءتعرضتعشر،والخامسالعاشرالقرنينبين

منأبرزهامتتاليةلغزواتالعربيةالأراضيشرقي

إفريقياشمالمنبقيوما،والمعولالاتراكالسلجوقيين

والبربر.العربحكمفيكان

منتصفحواليفي.الأوروبىوالحكمالعثمانيون

تحتالعربيةالارا!يمع!موضعتعشر،السادسالقرن

الخلافةرايةتحتيح!سمونكانواالذينالعثمانيينحكم

اللإسلامية.

الاقتصاديالنموازدهرعشر،الثامنالقرنمطلعوفي

علىالأوروبيونفتفوقأوروبا،معظمفيوالعسكري

اليمين()علىالصورةففى.مختلفةهدسيةأشكالأالمازلهدهوتتحد.طوالقعدةأوواحدطالقسمازلفييعيشودالريفيينالعربمعظم

اليمى.فيأيصاتقليديةلممارلاليسار(عر)الصورةوأحرى،السعوديةالعربيةالمملكةفيتقليديةمنازل
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أكثروا،اقتصادهمتحديثهؤلاءحاولوحين.العثمانيين

وأجتاحت.نفوذهمتحتفوقعواالأوروبيينمنالاستدانة

العثمانية،الدولةأرا!يمنكبيرةمناطقأوروبيةبلدان

علىسيطرتكماام،083عامالجزائرفرنسافاحتلت

بريطانياواحتلت.العشرينالقرنمطلعفيوتونسالمغرب

وسيطرتومصر،السودانعشرالتاسعالقرننهاياتفي

عامليبياإيطالياواحتلت.العربيةالجزيرةشبهسواحلعلى

.أم219

لتناهضالعربيةالقوميةقامت.العربيةالقوميةظهور

بعضويرى.العربيالعالمأجزاءعلىالأوروبيةالهيمنة

وبصبببالغربصلاتهمبحكمالعثمانيينأنالمؤرخين

بلادفيالغربطمعوراءكانواحكامهمبعضضعف

منصنيعةنفسهاالقوميةأنبعضهميرىكذلك.العرب

والقومية.والعربالإسلامحرببهاأرادالغربصنائع

ظهرتالتيالقومياتتيارضمنظهرتموجةالعربية

العالمفيعشرالتاشعالقرنمنالثانيالنصففيبداياتها

نأمبدأعلىقامتللاستعمار،ضاربةحركةالثالث

بينهافيماترتبطوشعوبقومياتمنمكونةالإنسانية

مطلبقوميةولكل،مشتركولغويتاريخيبعامل

القومية.أرضهاعلىالسيادةتحقيقهو،تاريخي

بينربطتالتيالعظمىالقوةظلالإسلامأنكير

القرنمطلعمعالعربيالعالمفيقامتوقد.العربمعظم

فيازدهرالاول:تياريناتخذتقوميةحركاتالعشرين

العربيةاللغةاتخذوالاخر،العربيالعالممنمعينةمناطق

لاحقاسميالذيوهو،العربيةللوحدةمشتركاعاملا

العربية.القوميةتيارالسياسىبالتعبير

جانبإلىالأولىالعالميةالحربالعثمانييندخولوبعد

قوميةثورةتأجيجفيبريطانيانشطتأم،419عامألمانيا

حكمباقامةالثورةتلكقادةووعدت،العثمانيينضدعربية

لكن.الحربانتهاءبعدالعثمانيةالأراضيعلىذأتي

الأراضيتلكبشطرمثرنسالصريااتفاقاأجرتبريطانيا

،ام189عاموفي.وفرنسيةبريطانيةنفوذمنطقتيإلى

التيالأعمعصبةقامتأوزأرها،الحربوضعتحين

الأراضيبشطرالمتحدةالأممنظمةبعدفيماصارت

شوين،إلىالعثمانيةالسيوةتحتكانتالتيالعربية

الأردنوشرقوفلسطينالعراقعلىبريطانيافحكمت

سورياعلىفرنساحكمتبينما،الأردناليوميسمىالذي

بريطانياعلىتعين،بينهماالثنائيللاتفاقووفقا.ولبنان

تلكسيرعلىتشرفاأنانتدابيةسلطةبصمفتهماوفرنسا

الذاتي.الحكمنحوالدول

،العشرينياتمطلعفي.الاستقلالأجلمنالصراع

منأ!علىموزعينالمربكانتماما،الحربانتهاءبعد

حيث،العربيةالدولبعضاقتصادفيأساسيامصدراأصبحالنفط

منه.العالمىالاحتياطيأحماسثلاثةالعربيالوطنيختزن

وحدثت(،ألانتداب)تحتأوروبيةمحميةعشرةخمس

ضعف،ذلكوعند.وثقافيةواقتصاديةسياسيةانقسامات

نحوفقطيتجهالسكانتركيزوبات،العربيةالقوميةتيار

فييعيشونالتىالأرضفيالوطنىالامشقلالتحقيق

وقدتدريجيا،استقلالهاتغنمعربيةدولأخذتكنفها.

بصورةالعربيةالدولبعضفىالاستقلالعمليةتمت

هذهاكتنفت،الاخربعضهاوفي)الكويت(.سلمية

بالانتفاضاتوبعضها)الجزائر(،داميةمعاركالعملية

هىالمستقلةالدولواخر)مصر(والاحتجاجالشعبية

.المتحدةالعربيةالإماراتودولةوقطرالبحرين

معظمفىالسياسيةالحياةعلىسيوت.الاستقلالبعد

وأعريقةعوائل:قوتينإحدىالاستقلالمنذالعربيةالدول

إنشاءإلىالأوروبيالانتدابيعمدولم.جيشقيادة

وذلكحكمها،التىالدولفيديمقراطيةحكوميةمؤسسات

يعمللمكما.الانتدابحكمالمؤسساتتلكتهددلاكي

الوعيمنخوفاالتربويأوالاقتصاديالنظامتعزيزعلى

الشعب.صفوففيحتماسينتشرالذي
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سبعقامت،ام459عامفي.الوحدةإلىالسعى

جميعإليهاانضمتثم.العربيةالجامعةبتأسيسعربيةدول

هدفهاتحقيقإلىسعيا(فلسطينعن)وبعثةالعربيةالدول

فيماوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأواصربتقوية

بينها.

عربيةدولثلاتأودولتان-مرةمنأكثر-حاولت

القوميةفكرةمنبتأثيربينها،فيمامحياسيةوحدةإنشاء

أنشأتاحينوسوريامصرب!تمثلاحصلماوهذا.العربية

الوحدةتلكلكن.أم589عامالمتحدةالعربيةالجمهورية

وجرت.ام619عاممنهاسورياانسحبتحينانهارت

النجاحيكتبلمولكن،للوحدةأخرىمحاولات

لمعظمها.

مدمرةحرباندلعت.والثطنيهالأولىالخليجحرب

عامإلاتتوقفولم،أم089سبتمبرفيوإيرانالعراقبين

قدراتمنكثيرعلىالحربتلكقضتوقدام،889

أجهاإأدىالتىالثانيةالخليجحربكانتثم.البلدين

إجلاءوتم.أم099أغسطسفيللكويتالعراقاحتلال

فيالحربتلكوتسببت،الكويتوتحريرالعراقيةالقوات

فكرةوتضررتاقتصادياتهاوتدهورالعربيةالدولانقسام

الثانية.الخليجحربانظر:.العربيةالوحدة

القرنمطلعفىذلكبدأ.الإسرائيليالعربيالصراع

إلىأوروبامنيفدونيهودمهاجرونأخذحينالشسرين

إنشاءمبدأبريطانيادعمت،أم117عاموفي.فلسطين

نفسهاهيوكانتبلفور(.)وعدفلسط!تفىيهوديةدولة

فيمستقلعربيذاتيحكمقيامبدعموعدتقد

ومنذئذ،.فلسطينبينهاومن،عثمانيةكانتالتيالأراضى

،أم479عاموفيواليهود.أحربابينيتوترالصراعأخذ

فلسطينبتقسيمالعربرفضهمشروعاالمتحدةالأمتبنت

عدةلثشت،أم489عاموفي.ويهوديةعربية:دولتينإلى

العربي،الحقلامشردأدإسرائيلدولةعلىحرباعربيةدول

العربيةالدولإلىالفلسطينيينالافلجوءالحصيلةفكانت

يأإجراءدونأم949عامالحربوانتهت.المجاورة

فيالإسرائيليالعربىالصراعوتسبب.سلاممعاهدة

وفىأم(.1،6791،739)569متتاليةحروباشتعال

منظمةوأجبرتلبنانإسرائيلاجتاحتأم829عام

يسقطوكان.بيروتمنالخروجعلىأغلسطينيةاالتحرير

عامبدأتالتيالانتفاضةحركةفىفدائيونشبانيومئا

.الحجارةثورةباسمأشتهرتالتىو!طأم879

بينسياسيةصراعاتالإسرائيليالعربيالصراعسبب

صلحامصروقعتأم979عامففىنفسهابمالعربيةالدول

االعدووطردالأرضعودةعلىإصرار.الفلسطينيونالحجارةأطفال
المعتصب.سرائيلى
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.الشامباديةفيقديماالصغيرةالممالكإحدىتدمر،لقلبجويمنظر

دفعمماديفيد(كامبمعاهدة)بعدإسرائيلمعمنفردا

عادتلكنها.العربيةالدولجامعةمنإخراجهاإلىالعرب

.أم989عامالعربيةالحطرةإلى

التاريخي،الصراعلهذاحلعنالبحثسبيلوفي

الفلسطينيينعنوممثلونالعربيةالدولبعضبدأت

رعايةتحتمعظمهاجرى،إسرائيلمعسلاممفاوضات

بعضأخذتوقدوروسيا.الامريكيةالمتحدةالولايات

تعترفوالمغربوتونسالأردن:مثل،العربيةالدول

بإسرائيل.

مصيرية.تحدياتيواجهونالعربمازال.الرومالعرب

وضعفالسكانعددوازديادالفقرمشاكل،ذلكمن

فيالتربويةالأنظمةتسهيلاتوالعثئفيالصحيةالعناية

بلغت،غنيةنفطية،اخرىدولوفى.الدولبعض

والأنظمةالصحيةالعنايةفيجداعاليامستوىحكوماتها

بديلةأقتصاديةأنشطةإيجادإلىتسعىولكنها،التربوية

وبالتاليأراضيها،باطنفيالنفطفيالمرتقبللشحتحسبا

إيجادإلىأخرىعربيةدولوتسعى.الماليةمواردهافي

العرببينالتيكتلكداخليةدينيةأوعرقيةلمشاكلحلول

والدروزوالمسلمينالنصارىبينأو،العرأقفيوالأكراد

العرببينالمزمنةالتاريخيةالمشكلةإلىإضافة،لبنانفى

المحتلة.فلسطينفي)إسرأئيل(واليهود

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:انظر.بالموسوعةالعربيةالدولعنالمستقلةالمقالاتانظر:

القبيلةفيالبريالحيوانالعربيةالسيامسيةالأحزاب

السويسقناةالعربيةالبلادالعربيةالأرقام

العربيةالقوميةالعربيالحطالعربيةالشعسيةالأزياء

نيونالكنعاخلدونبرائيلإسرا

العربلعاترشدابنالإسلام

العربيةاللعةالساميونالعربأسواق

عله!لامحمدسيساابنآ!سيا

العربيةالممظماتالأوسطالشرقإفريقيا

التحريرمسظمةالشعرالعربيةالشعبيةالأكلات

لفلساليميةالكبرىالصحراءالإسلاميةوا

فىالأثريةالمواقعالإسلامقبلالعربوليلةليلةألف

العربيةالجزيرةالأدب،العربيالعربأيام

فىالبريالنباتوالمسلمينالعر!عدالعلومالبدو

العربيةالبلادالعربعمدالفروسيةبطوطةابن

العرليةالمومميقىتاريخ،!لسطينالعربيةالدولفيالتعليم

الرشيدهارودالعربيالتشكيليالفنالعربيةالدولجامعة

سباق،الهجنالإملاميةالفنونالجمل

العربيةالشعبيةالعنودالربيالحصالى

الأندلسفيالإسلاميةالحضار

فيكبيرةأهميةدلعربكانتالإسلاملمحبلالعرب

علىالحفاظفيضخمإسهاممنبهقاموالماالبشريةتاريخ

اليونانمثلبمالسابقةالأممناستقوهاالتيالإنسانيةالعلوم

الأهميةهذهأنكما.سبقوهمكنوغيرهموالرومانوالفرس

والمعارفالعلوممنلكثيرتطويرهمعلىالاطلاععندتزداد

علمكلفيأدخلوهاالتيالرائعةالإضافاتوتلك،الإنسانية

وشرحوهاواستوعبوها،الفلسفةفيبرعواقدفهموفن.

بماوأمتازوا،الرياضياتفيتفوقواأنهمكماوافيا؟شرحا

والفنونوالعمارةوالفلكوالهندسةالطبفيللعالمقدموه

العلوموسائر،والإنسانيةالاجتماعيةوالعلومالجميلة

والمسلمين.العربعندالعلومانظر:.الأخرى

لهذهكبيربتطويرالإسلابمظهوربعدالعربقامولقد

طوالذلكفىالاولىالمكانةلهمأصبحتحتي،المعارف

جهلفتراتتعيمشأوروبافيهاكانتالتيالوسطىالقرون

.وشعوذة

ينتميأنهأي،ساميشعببأنهمالعربالمؤرخونوصف

البحرحوضمننزحواربماأنهموذكروانوح،بنسامإلى

ثمبعيد،تاريخمنذالنهرينبينمابلادأوالمتوسطالأبيض

ربوعهافىذلكبعدوانتشروا.العربيةالجزيرةشبهفياستقروا

العربيةالجزيرةوأصبحتووسطا،وغرباوشرقاوجنوباشمالآ

جاءحتىالحقبطوالفيهاستقروالهم،وطناالعهدذلكمنذ

وأوروبا.وإفريقياآسيابلدانمنكثيرإلىفنزحوا،الإسلام
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منالتاريخيةالوثائقفيالأوفيللمرةالعربذكرورد

أت،الثاشالمنصرالاشوريالملككشاباتفيوردمابين

ب!تمابلادفيعليهاعثرالتيالمكتوبةالألواحأفادتحيث

تعي!البدويةالقبائلمنحماعاتهناككانتأنهالنهرين

وكانت.العربيةالجزيرةلصحراءالمتاخمةمملكتهأطراففي

.الأخرىبعدالفينةمملكتهأطرافعلىتغيرالجماعاتهذه

دقيقتحديددونالعربباسماالجماعاتهذهوعرفت

الحركاتوجودلعدموذلكشكلها،أوالكلمةلنطق

الحروفأنإلاأغدماء،االآشوري!!أولئكلغةفيوالشكل

عربو.وهيوواضحةمحددةكانتللكلمةالأصلية

لايقيمونباديةأ!رجالأنهماالاشوري!تلدىمعروفينوكانوا

حلهمافيالجماليستخدمونحسانواكما،حضريةمدنفي

وسلمهم.حربهمفي،وترحالهم

عاميبنواستأنسوهاالجمالتربيةالعربهؤلاءعرف

فيأهميتههذالعملهموكان..مأق002واء..

وأوروباآلمميابينأي،والغربالشرقبينالعالميةالتجارة

شترويجومميلةخيرالإبلهذهوكانت.الخصيبالهلالعبر

السبلأفضلكانتكما،القديمالعال!اأقطاربينالتجارة

شبهأنحاءسائرفىأحرباانتشارعلىساعدتالتي

العربية.الجزيرة

قبليةجماعاتفيالعر!جزيرةشبهفيالعربعاش

عدممنشيءفيوالمياهوالمرعىال!صلأشبعونوكانوا،صغيرة

فرضتالتيأراضيهاقبيلةأحصلكانتأنهرعمالاستقرار،

الكلأعلىالتنازعحانوملاستها.وادعتسلطانها،عليها

تلكفيالمتجاورةالقبائلهذهعلىالغالبةالسمةوالماء

وتنتشرالكلأوينبتالأمطارتهطلعندماخصوصا،الأراضي

تسقيهاالتيالأراضياحمىتدعيقبيلةكلوكانت.المياه

المنازعاتهذهوكانتعنها،الأحرىالقبائلوتقاتل،الغمائم

الجانبين.بينعنيفبقتالالأحيانمعظمفيتنتهي

لدىالالمممبهذاعرفواالعربأنإلىوبالإضافة

.والروماناليونانيينلدىأيضابهعرفوافإنهم،الآشوريين

عاشالدياليونانيوالجعرافيالمؤرخمشرابوذكرهموقد

أخرجهالذيالجغرافياكتابهفيم42و.مق63عاميبين

كما،العربلبلادزيارتهعنشيئافذكرمجلدا،17في

السلنقلفيجمالهميستخدمونحانواأنهمذكر

بسيناء،مروراالأحمراللبحرالغربيالساحلعلىالتجارية

وهذا.الشرقيةالمتوسطالاليضالبحرموانيءإلىووصولآ

التاريخ.فجرمنذالتجارةفيالعربنشاطيؤكد

العربأقسام

أقسامثلاثةإلىالعربالأوائلأحربامؤرخوقسم

المستعربة.والعربالعارلةوالعربالبائدةالعرب:هي

العربيةالقبائلتلكالبائدةبالعربيراد.البائدةالعرب

ثمالعصور،أقدممنذالعربيةالجزيرةفيتعيع!كانتالتي

أمتانبينهامنالتشهرتوقدالأسبا!.منلسبباندثرت

القرأنعليناوقص،مراتعدةالكريمالقرانفيذكرهماجاء

اللهأهلكهطقد-وثمودعادوهما-الأمت!تهاتينأنالكريم

وجلعزاللهأرسلأنبعدعادفاندثرت،وتعالىسبحانه

أياموثمانيةليالسبعاستمرت،عاتيةصرصراريحاعليها

التيالأعاصيرتلكبعدمعظمهمفنيولذلكحسوما،

سوىهؤلاءمندبقولم.كفرهمسمببعليهمااللهأرسلها

نجيناأمرناجاءولما):تعالىقوأسهشيجاءكمااللهنجىمن

غللظ!عذابمبنونجيناهممنا،برحمةمعهآمنواوالذلنهودا

فإنهآمنمنإلاعاداندثرتأحذاباذأكوبسب!.58د.مه

العربية.الحزيرةمنمختلفةأنحاءفيوانتشربقي

رسولهإليهموتعالىممبحانهاللهأرسلفقدثمودأما

آياتمنبهبلغهمبماكفرواول!ضهم،السلامعليهصالحا

العربية.الجزيرةفيواندثروابالطاغيةاللهفأه!م،الله

منأخرىقبائلهناك،المجموعتينهالينإلىوبال!ضافة

لىالأروجرهموالعماليقوجديسطسمهيالبائدةالعرب

الجزيرةفيبقيةمنهاتبقأ3القبائلهذهوكلغيرها،ر

أثر.لهيبقىأندونالبلادفيانتشرمنهابقيومنأ!عربية،ا

بنيعربإلىالعاربةأحرباتنتمي.العاربةالعرب

العربمؤرخوعليهمأطلقالذينهموهؤلاء،قحطان

.الجنوبعربأواليمنيينأيضاسموهمكما،القحطانيين

ولكن،العربيةالجزيرةجنوبيفيالأصليموطنهموكان

والبحثمأربسدوانهيارالجفافمنها-مختلفةلظروف

مختلفةأنحاءإلىقبائلهممنكثيرهاجر-أفضلم!!انعن

حميرالرئيسيةفروعهمأهمومن.الجزيرةضعبهمن

الفرو!عهذهومن.قحطانبنيعربأبناءوهما،وكهلان

وطيءحميرمثلاليمنيةالقبائلسائرتفرعتالرئيسية

.الأخرىاليمنيةالقبائلمنوغيرهاوبليوجهينة

رحلعندماالمستعربةالعربظهرت.المستعربةالعرب

زوجفمعالمكرمةمكةإلىاسملامعليهإبراهيمسيدنا

ولما.السلامعليهإسماعيلسيدنااللهوهبهماوهناكهاحر،

الثانية،جرهموهيالعاربةالعربمنتزوجإسماعيلكبر

المتعربة.أوالمستعربةالعربنسلهوسمي

العدنانيونأيضاالمستعربةالعربعلىويطلهت

ومن.عليهاللدل!لةأسماءوكلها،المعديونووالنزاريون

وغيرها.ومضروربيعةوفزارةوعبسقريع!قبائلهم

البائدةالعرببينصلةهناكأنالمؤرخينبعضيرى

قدماءلغةفيالتقاربذلكويتقصون،المصريينوقدماء

بخصائصمنهماكلتتميزإذالعرلية،واللغةالمصري!ت

خصمائصبينالتقاربهذالوجودون!ا.الساميةاللغات
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معروفينكالواالعرب

بأنهمالآشوريينلدى

فييقيمونلاباديةرحال

وكالوا،حضريةمدد

فىالجماليستخدمون

وحرولهمترحالهم

وسلمهم.

قدوغيرهاالبائدةالعربيةالقبائلبعضإنقيلاللغتين

مصر.إلىالبعيدالماضىفيهاجرت

ذإ،الإسلامقبلمصرإلىالعربرحلاتتتوقفلم

ومن.وهجراتهموتحوالهمتجاراتهمفيبهايقومونكانوا

الجليلالصحابيالإسلامقبلمصرزأرواالذينالمشاهيربين

فيمصرفتحالذي،العاصبنعمروالشهيرالعربيوالقائد

الديننشرفيوأخذالخطاببنعمرالخليفةعهد

المجاهدين.منمإخوانهالإسلامى

الإسلامقبلالعرب.كانالإسلامقبلىالعربحياة

منيعبدونهأكثرأوصنمقبيلةلكلوكان،الأوثانيعبدون

مكةفيالأوثانمنأعدادهناككانتكما،اللهدون

الاصنامهذهترعىقريشوكانت.الكعبةحولالمكرمة

تتزعمكانتكما،الوثنيةتتزعمكانتإذعليها؟وتبقى

الجزيرةتعبرتجاريةقوافللهاوكانت.التجاريةالحركة

راعيةوكانت،اليمنإلىوجنوباالشامإلىشمالأالعربية

الأوروبيةوالشعوبالهنديالمحيطبينالتجاريةالسلع

لهفأقاموابه،ويتغنونالشعريحبونالعربوكان،القديمة

علقواإنهمويقال.الخطابيةوالمنابر،الأدبيةالأسعواق

وسموهابجودتها،اعترافاالكعبةأ!شارعلىالسبعالمعلقات

وم!ذهماقيل.علىالذهببماءكتبتلأنهاا!لذهبات

يكنلمالتعليمأنإلاوخطابةشعرمنالأدبيةالنهضة

الكتابةيعرفونكانوأالذينعددوقل،الناسبينمنتشرا

العربية.باللغةوالقراءة

العربكليكنلم.الإسلامقبلالعربيةالجزيرةمدن

التيالمدنبعفك!هناككانتبلرحل،كبدوالباديةيصكنون

كانتالتيالمكرمةم!!ةالمدنتلكأهمكانتوربما،أنشئت

بمكانتهالهايعترفونالعربكانقبيلةوهي،قريشتسكنها

الحجاز.فيالتجاريةالمراكزأعظممكةوكانت.بينهمالسامية

قبلالعربيعبدهاالتيوالأصنامللوثنيةمركزاكانتكما

بها.المشرفةالكعبةوجودإلىإضافةهذأ،الإسلام

التي(الإسلامفيالمنورة)المدينةيثربهناكوكانت

القبائلمنوهما،والخزرجالأوسقبيلتاتسكنهاكانت

يثربفيوأقامت،اليمنمننزحتقدكانتالتىأليمنية

قبائلثلاثالقبيلتينهاتينإلىلجأتثم.م003نحو

واستمر،الرومانيةالإمبراطوريةمنطوردتأنبعديهودية

الأوسمنكلبهفامن،الإسلامجاءحتىكذلكالحال

الأوسبينالوحدةوتمتاليهود،بهوكفروالخزرج

.اللإسلامظلفيوالخزر!

المملكةفىالمهمةالأثريةالعربيةالمدنمنالفاو.قرية

بدونقريةباسمالتاريخفيعرفتوقد،السعوديةالعربية

بالاسماقتراناالفاوقريةأيضاعليهاأطلقكما،التعريفال

الحديث.الجغرافي

مدينةجنوبيكم007نحوبعدعلىقريةتقع

قادهابعثةالأثريةالتنقيبأعمالفيهابدأتوقد.الرياض

.أم729عامسعودالملكبجامعةألاثارقسم

فيازدهرتوقد،كندةمملكةعاصمةقريةوكانت

أبحاثودلتللميلاد.والخامسالأولالقرنبينماالفترة

قوافلوملتقىمهما،تجاريامركزاكانتأنهاعلىالتنقيب

بالمساكنعامرةوكانت.والنسيجوالحبوبالمعادنتحمل

وكانبئرا.17منأكثروبها،والفنادقوالحوانيتوالخازن

النخيل،زراعةوخصوصاوالزراعةبالتجارةيشتغلونأهلها

الإسلامقبلالعربعندالمعروفةالالهةيعبدونكانواكما

وجدتوقدوغيرها،وشمسوودوكهلوالعزىمناةمثل

عليها.عثرالتيالكتاباتفيالأسماءهذه
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احسعودية.االعرسهالملاصةفىاطخمةالأتريةاالعرليةالمدنمنالفاوقرية

.اشياص!مد!ةحو!كم007نحوبعدعلىالقريةتقع

تلكالمدينةفيالبعثةهذهوجدتهماأهممنولعل

عليهاوجدتالتيوالصحائفالألواحمنالكبيرةالأعداد

لمملكةالرسمىالقلموهوالمسند،الجنوبيبالحرفكتابات

ممل!صةأهلأنالكتاباتهذهمنمايفهمأهموكان.كندة

هذهومن.والقراءةالكتابةتعلمعلىحريصينكانوافزية

فىوافربسهمضربقدكانقريةمجتمعأنعرفالاثار

الإنسانية.الحضارة

شبهشيالإسلامماقب!!فترةتسمى.الجاهليةعصر

معروفةت!شأء!طمةوهى،الجاهليةبعصرالعربيةالجزيرة

سوربعضفيوردتولكنها،الإسلامقبلالعربلدى

والمائدةعمرانآلسورمنها-المدنيةالكريمالقران

المعانيمنكتيراالجاهليةكلمةوتحملوالفئ.والأحزاب

الجهلمثل،الإسلاميالدينتعاليممعالتعارضتعنىالتي

إلىالامتثالوعدموالتعصببهاوالكفر،اللهبوحدانية

وأالوحدةوعدمالإسلامإليهايدعوالتيالعلياالمثل

الكريم.القرآنأحكاماتباعأوالعقلإلىالاحتكام

تهابهمأوبهمتأبهفلم،متفرقةقبائلالعربكانولما

وأفارسإمبراطوريةمثللهمالمجاورةالكبيرةالدول

غيرالذي،الإسلامجاءحتىالبيزنطةالإمبراطورية

عليها.كالواالتىالحا!غيرأحوالهم

للعربكان.الإسلامقبلومعارفهمالعربعلوم

كانواأنهمامنها،والمعارفالعلومبعضال!!سلامقبل

عنيعرفونوكانوابحفظها.ويعتنونالأنسابيعرفون

يقتفونوكانواالصحراء.فيأسفارهمبسببالفلك

الإبلأمراضببعضمعرفةلهموكانت.فائقةبدقةالأثر

انتقاليمنعوأنهالقار،اكتشفواالذينوهموأدويتها،

الخيلبتربيةيعتنونوكانوا.ويدأويهالإبلجربعدوى

منكثيرفىذلكونرىالتقدير،حقويقدرونهاوبنسلها

يجيدونكانواكذلك.والإسلامالجاهليةفيأشعارهم

أدبهموكان.الأسلحةوصنعالختلفةالفرولمسيةأنوأع

فىسواءالانحتىالباقيةالادابأرقىمنالجاهلي

الشعرفىعاليامستوىالعربوبلغ.ش!طهأومضمونه

سيريحفظونرواةلهمكانكما.والأمثالوالخطابة

القبائلبينتندلعكانتالتيوالحروبالأحداث

هؤلاءطريقوعن.والفرسالعرببينأووالعشائر،

حفظأمكنجيلبعدجيلأيتعاقبونكانواالذينالرواة

الجاهلي،العصرفىوآدابهمأعرباأخبارمنالكثير

فيسجلتالتيالأدبيةالمعارفمنمهفاجزءأوأصبح

.المؤلفاتمنكثيرفيأضدويناعصر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العرليةالكتابةأ!ساميوراامحر!اأسوا:

ليونلكنعااالشرعلم،الأدسا!ا

الر!لغاتالعر!العربأيام

اغديمةاالعربيةالممالكالأد!،العربيالجمل

العربعمدالفروسيةاللعات،السامية

كانت.الدوابتجرهاعجلاتأربععدىمركبةالعريلأ

ظهورقبلالرئيسيةالعامةالمواصلاتوسيلةالعربات

المسافرينلتنقلعادةالعربةالجيادوتحر.الحديديةالس!صك

كانت.سعيدةلرحلاتالمسافرينتح!لكاتعشرالتاسعالقرنمنعربة

الحديدية.السككظهورقبلالرئيسيةالمواصلاتوسميلةالعر،تهذهمتل
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الثالثفريدريكصنعوقد.السريعوالشحنوالبريد

عامالحقيقيةالعرباتأوائلمنواحدةألمانيا،إمبراطور

.أم447

وعرباتالحافلاتمنالأصلفىالعرباتتطورت

عهدمنذأستخدامهاعلىالناسدأبالتيالكارو

وانتشريزيد.أوعام0005منذالمصريينقدماء

السادسالقرنأثناءفيأوروباأنحاءفياستخدامها

كانالجيادظهورعلىالسفرأنإلا.الميلاديعشر

ركوبوصعوبةالطرقمموءبسببراحةأكثر

فيأساساتستخدمالمركباتظلت.المركبات

مركباتخطأولبدأولقد.الرسميةالمناسبات

.ام064عامنحوإنجلترافىعمومي

الشحن.عربة؟العموميةالجيادعربةأيضا:انظر

وشعوبالحمرالهنوديستعمدهجهازالبدافيةالعربئ

منصةأووشبكةعمودينمنوتتكون،الأثقاللحملأخرى

وأفرسإلىالجهازيشدوزمام،ببعضبعضهاموصول

نهايةتسحبحيث،عجلاتالبدائيةللعربةوليس.كلب

.الأرضعلىالعمودين

.والمواصلاتالنقلأيضا:انظر

كانتالخيولتجرهامركبةالعموميةالجيادعربة

طرقخطوطعلىوالبريدالركابلنقلمستخدمة

مشحونة.بضائعتحملكانتالأحيانبعضوفى،منتظمة

الأكبروالعرباتجياد.أربعةتحرهاالجيادعرباتومعظم

منتقربسرعتهاوكانتجيادستةتجرهاكانتحجما

الساعة.فيأكم5

أوروبامنكلفيالعموميةالجيادعرباتاستخدمت

عشر،والتاسععشرالثامنالقرنينخلالالمتحدةوالولايات

والسضائعالاسلقلفىالأمربادكئىاستخدمتالعموميةالجادعربات

.الميلاديعشرالسابعالقرنفىوذلك

فيالعموميةالجيادلمركباتطويلةخدمةأولنظمتوقد

فقط،الصيففيتسافرالتيللجياد-تقريبا-أم067عام

يكنولمعليها.الطريققطاعلسطوتتعرضوكانت

التوقفبسببممكنا،الزمنيةالمواعيدجداولعلىالاعتماد

عاموبعد.الطريقطولعلىوالحوادثالمتوقعكير

الركابنقلبمهمةالحديديةالسككقامتأم084

لبعضالعموميةالجيادعرباتاستخداموامشمر.والبضائع

الغربيةالحدودمثلفقطالجبليةالنائيةالمناطقفيالوقت

الأمريكية.المتحدةللولايات

المركباتمننوعالبديكابأوالدراقيالعربئ

تشبهأجرةعربةبوصفهاتستعملكانتعجلاتبثلاث

عجلةمنبدلأخلفيتينعجلتينلهاأنغيرالدراجة

العجلتينعلىالركابمقصورةوترتكز.واحدة

السائقويجلس.بمظلةمغطاةتكونماوغالبا،الخلفيتين

برجليه،البدالبدفعالمركبةويديرالدراجةمقعدعلى

وأالسائقويتولى.الخفليتينالعجلتينإلىالحركةناقلا

التوجيه.أذرععلىبيديهممسكاالمركبةقيادةالسائقة

اليدويةالاجرةمركباتمكانالدراجةالعربةالانوحلت

فىاستخدمتالتيالجزيكشةعربةباسمعرفتالتي

انظر:.الأخرىالامميويةالبلدانمنوكثيرواليابانالصين

مدنمنكثيرفىالسيارةواستبدلت.عربةالجزيكشة،

استعمالهااقتصرالتيالدراجةبالعربةالرئيسيةالشرق

السائحين.خدمةعلى

(.الميدان)مدنعيةاللدفعية:انظر.ادصةصبة

تجر،عجلاتأرلغذاتمركبةالشحنسكريلأ

النقل،عربةمنوأقوىأثقلوهي.الجرارةأوبالحصان

فيوالعربةالعجلةتطورت.الثقيلةالأحماللنقلوتستعمل

عندماالأقلعلىسنة)00.5يقاربمامنذالوقتنفس

أكثربصورةالمزلجاتجرإمكانية،مرةولأول،الناسوجد

الخشب.منعجلاتعلىالمزلجاتهذهثبتتإذاسهولة

الشحن،عرباتاستخدممنأوائلمنالمصريونويعتبر

شرقيجنوبهضابعلىالسيثيانيونيتنقلكانبينما

يحملونوهمالميلاد،قبلالسالغالقرنأوائلفيأوروبا

وطور.بالقصبمغطاةعجلتينذاتعربةعلىممتلكاتهم

عرباتمنوأسرعأخفمركبةوالروماناليونانيينمنكل

أكثربثباتتتميزالعربةالأربجعلتوالعجلات.المصريين

للسفر.مريحةكانتوبالتالى،العجلتينذاتالعربةمن

للسفر،الأرلغالعجلاتذاتالعربةألمانيافىتطورتوقد

الوسطى.القرونمنتصففىوذلك
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؟!-؟ح!!!!3!

ت!-!كألم،7%؟64؟71شلمي!ء؟كا7ح!عس:سعقي!أ!ول

أعحسورانىتستحدمكاتالشحنعربة

.القتالساحاتإلىالأسلحةدقلديالوسو

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىأجعميأأ!حاعلىعرئاامستوط!!تممل!!التالكونستوجاعربة

حيول.و!شةارلعةل!!لراشحاحيوامرعددولحرهاعشر،أصاص!اأعرداأ:ائ!!فى

ا!مترير.ااعردالداحةشالأهـ!!بص!اغلىشىسائددصاستبكبوردنيوانجلاندالشحنعربة

تم.وانتر:أسما!ا!حلا!لىالمكشوكهالمركاتهذهوتستحدم

كانتواحدبحصالىتجرالتىالتوزيععربة

الشري!.القردأوائل!ىا!فامأمشمخدا

أدخلوقد،الأولالمقامفيزراعةمركباتوالعربات

الشمالية.أمريكاإلىالعرباتوالأوروبيونالإنجليزالمزارعون

ا!شخدمتولكنها،للشحنالكونستوجاعربةوصممت

فيالشماليةأمريكاغربإلىالمتجهينالمستوطنيرلنقل

التىالمغطاةالعربةواممتخدمتعشر.الثامنالقرنأوائل

الغربتنميةفىبنسلفانيافيالألمانالمزارعونصممها

المزارعينعرباتوكانتعشر.التاسعالقرنفيالأمريكي

الشرلن.القرنبدايةفيالاسواقإلىالمحاصيلبنقلتقوم

عربة،العربةبمالعجلاتذاتالمركبة:أيضاانظر

.والمواصلاتالنقلبمالعموميةالجياد

إيضاحى(.)رسمالإطفاءفرقةانظر:.المطافىعرية

هذاويشمل.بالأجرةتعملعربةا!كئيصكريئ

،والحافلاتالمستأجرةوالسياراتالأجرةسياراتالاسم

وأ،الشرطةلترخيصالعرباتهذهتخضع.والعربات

نوخ)وهوهاكنياسممنالاسمويأتى.المحليةالسلطات

للأجرةيعرضالذيالحصانإنحيثالجياد(،أنواعمن

هاكنى.يسمىكان

باليد،رفعهايصعبالتىالأثقالددفعرافعةاليدعكرية

بذراعينمزودعجلفوقمثبتصندوقمنوتتكون

تطهبيقاليدوعربة.العجلبمحورالثقلرلطفىتستخدمان

الدرجةروا!إلىوتنتمي،الرافعةالذراعلفكرةآخر

الذراعطولزادوكلما.الذراع،الرافعةانظر:.الثانية

هذهماتصنعفغالباالآنأما.الثقللرفعاللازمةالقوةقلت

جمعكالألومنيومالخفيفةالمعادنمنأوالبلاستيكمنالرافعة

عادية.مطاطيةإطاراتبالعجلاسشبدال

فهدالملكمدينة،الاتصالاتقمرانو:.عربسات

الفضائية.للاتصالات

،الحراقمنالشرقيالجنوبإلىيقعإقليماصكلريستان

.العربجزيرةلشبهالشرقيةالسيامميةالحافةيمثلوكان

وأحوزجمعوهوالأحواز،اسمعليهيطلقونالعربكان

بعدالفرسعليهوأطلق.والحيازةالتملكبمعنى،حوزة

،والحصونالقلاعبلادأيخوزستانالعممالإسلاميالفتح

بناءعلىالقادسيةمعركةبعدأقدمواا!سملمينلأنوذلك

الاسمأما.الإقليمهذاأراضيفيحصينةحربيةمواقع

زمنالفرسعليهأطلقهفقد(العرب)بلادعربستانالحالي

الصفوية.الدولة

عربستانإقليممساحةتبا.واللوقعالملساحة

33و03عرضخطيبينيقعوهو2،أكم/00695

بمحاذاةوذلكشرقا،41و48طولوخطيشمالأ

واديلسهلامتدادوهو.العربيللخليجالشماليةالحافات



302عربستان

الجغرافيةالنواحيمنكبيراارتباطابهوترتبطالرافدين

والتاريخية.والاقتصاديةوالبشرية

5.1بنحوالسكانعددقدروأعولهم.السكان

إلىال!قليمضمحينام259عامالعربمننسمةمليون

الإيرانيينمننسمةمليوننصفإليهمأضيفوقد.إيران

وأصل.لهالإيرانيالاحتلالبعدالتفريسحملةنطاقفي

لواءحملتالتيالعربيةالقبائلإلىيعودالعربالسكان

إلىانطلقتثمال!قليمهذاإلىووصلتاللإسلاميةالدعوة

الهند.وحتىوتركستانإيراننواحيكل

بنيقبيلةالإقليمهذافيالعربيةالقبائلاشوومن

عاميبيندامتالتيالمحمرةإمارةأسمستالتيكعب

الشرقية،وقبيلةطرف،بنيوقبيلةام،279و1812

تميم.وبنومالكوبنو

نهرعلىوتقعاللإقليممركزوهيالأحواز.ا!لدنأهم

ومدينةالأهواز،إلىاسمهاوبدل،الإقليموسطالقارون

،سلمانمسجدومدينةحاليا()هفتكلالسبعالأحجار

المحمرةومدينةحاليا(،شوماه)بندرا!لعشوربندرومدينة

تاريخيةمدينةوهي،عبدانومدينةحاليا(،شهر)خرم

أكبرثانيوفيهاالنفطلتصديرميناءعلىتحتويمهمة

العالم.فيالنفطلتكريرمصفاة

العيلامىالشعبكان.الأجنبىوالغزوالعيلاميون

وقد.الساميةالشعوبمنوهو،عربستاناستوطنمناول

المملكةلسلطانالأمربادئفيالشعب!ذاخفئ

.مق0232عامالعيلاميونواستطاع.العراقفيالأكادية

وأنشأواأور،عاصمتهاواحتلالالأكاديةالمملكةاكتساخ

علىسلطانهابسطتالتيالعيلاميةالمملكةأنقاضهاعلى

وفي.عربستانإقليمتستوطنكانتالتيالساميةالأقوام

للبابليينعربستانخضعتحمورابيالملكعهد

الكلدانيوناقتسمهاوبعدهمالاشوريين،ثم.م(ق02)49

وتركوا.م93ءقعامالأخمينيونغزاهاثم.والميديون

المنطقةخضعتثم.الخاصةقوانينهماتباعحريةللسكان

منذللسلوقيينخضعتموتهوبعد.المقدونيللإسكندر

لمالتىالساسانيةالآسرةتمللبارثيينثم.مق131عام

قامتوقد.م241عامفيإلاالإقليمعلىسيطرتهاتبسط

هؤلاءاضطرمماالساسانيينضدالإقليمفيمتعددةثورات

حينم031عاماخرهاكانعسكريةحملاتتوجيهإلى

السامبنإخضاعبصعوبةبعدهاالساسانيةالمملكةاقتنعت

باسمتقلالتتمتعإماراتبإنشاءلهمفسمحت)العرب(،

الساساني.للملكسنويةضريبةدفعمقابلذاتي

القادسية،معركةبعد.الأولىالإسلاميةالعصورفى

الإسلاميةالدولةوبقيام.البصرةبولايةعربستانإقليمألحق

والأقاليمعربستانإقليمبينفاصلةحدودهناكتعدلم

مأ258إلى637عاممنذالإقليمهذاوظل،الأخرى

اللإسلامية.الخلافةحكمتحت

قامتأم(.472-أ)436العربيةالمشعشعيةالدولة

الحكمتولىعندماام436عامعربستانإقليمفيالدولةهذه

وقد.لهعاصمةالحويزةواتخذ،اللههبةبنفلاخبنمحمد

لهتعرضتمارغمأستقلالهاعلىالعربيةالدولةهذهحافظت

حكمفترةوتعتبر.العثمانيينيدعلىالغزومحاولاتمن

للدولةالذهبيالعصرأم588عاممنبدءامطلببنمبارك

إقليمكافةعلىسيوتهفرضاستطاعحيثالمشعشعية

كلها.عربستانمدنمنالإيرانىالجيشوطردعربستان

المساعدةفطلبوابغداداحتلالالصفويونحاولوقد

رفضالذي،آنذاكالمشعشعيالحاكممنصورمنالعسكرية

لقبولواضطرواالصفويونفهزم،مساعداتأيةتقديم

حيث،أم963عامالعثمانيالرابعمرادمعالصلح

الدولةباستقلالوالعثمانيةالصفويةالدولتاناعترفت

الكعبيةالدولةاستطاعتعندماام472عامالمشعشعية

كلها.عربستاننواحيعلىنفوذهامد

الدولةهذهتنتمسبأم(.-259ا72)4الكعبيةالدولة

موطنهانجدمنطقةتعتبرالتيالعربيةكعبعشيرةإلى

.عربستانإقليممنالجنوبيالقسمفياستقرتوقد.الأصلي

ناصر،ابنعبداللهبناللهفرجوهوحكامها،أحدوانتهز

اميرهاوأجبر،أم472عامفهاجمهاالمشعشعيةالدولةضعف

الدولةسيطرةإلىعربستانشماليوضمبغدادإلىالفرارعلى

بنسلمانعهدفيازدهارهاأوجالدولةهذهوبلغت.الكعبية

الدولةسلطانبتوسععهدهتميزالذي،أم737عامطهماز

جميعها.عربستانإقليمأنحاءلتشملوامتدادها

والعثمانيينمإلإيرانيينحروباالكعبيةالدولةخاضت

الصمودواستطاعتأم(،768-)7ء17والإنجليز

واحتلت.إيرانلشاهالضرائبدفعرفضفيواستمرت

أمامللانسحاباضطرتأنهاإلاأم836عامفيالبصرة

القواتهذهفرضتفقدلها.العثمانيةالقواتتعقب

الدولةقدمتأنبعدإلايرفعولم،المحمرةعلىالحصار

الدولةولكن.العثمانيالحملةقائدإلىماليةفديةالكعبية

وماواحتلتها،أم867عامفجأةالمحمرةهاجمتالعثمانية

عربستانإقليمنواحيكافةعلىسيطرتهابسطتأنلبثت

زعيممرادوبنجابراستطاعوقدعليها.حاكماوفرضت

جديدمنالإقليمفيالأمورعلىالسيطرةكعبقبيلة

معه.للوقوف()الإيرانيةالقاجاريةالدولةمساعدةوطلب

الأربع،الدولبينأم837عامأرضروممعاهدةوعقدت

المعاهدةوأعطت،الكعبيةوالدولةوالعثمانيينوإيرانإنجلترا

والمرسىخضروجزيرةوميناءهاالمحمرةمدينةإيران

.العربشطمنالشرقيةالضفةعلىالواقعةوالأراضي
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واحتلتعربستانهاجمتالإنجليزيةالقواتولكن

ضمانعلىالكعبيةالدولةمعواتفقتوالأحواز،المحمرة

اتفقتذلكولعد،أم857فيوانسحبتاستقلالها.

عدمأهمهاأمورعلىال!صبيةالدولةمعالقاجاريةالدولة

وأنبمالمستقلكيانهالهايكونوأنشؤونها،فيالتدخل

القاجارية.الدولةإدارةتحتالجماركتكون

مزع!!ابنهوخلفه،أم881عاممرادوبنجابرتوفى

أسذياحزع!!أخوهفخلفهالإنجليز،مععلاقتهساءتالذي

منأغاجاري!تاطردواستطاع.لهمبصداقتهمعروفاكان

،عربي!تحاحصم!تعليهماوعينوتستر،دزفولمدينتي

وقد.طهرانمنأقوىالوقتذاكفيالمحمرةوأصبحت

بعداستقلالهاضمانعلىالكعبيةالدولةبريطانياطمأنت

بموجبوبريطانيا،روسيابينالإيرانيةالدولةقسمتأن

.م7091معاهدة

الأولىالعالميةالحربفيالكعبيةالدولةواشتركت

دورهاوأصبحالحلفاء،جان!إلىام(191-189)4

نفسهترشيحعلىأميرهاشمجعمما،المنطقةفيفاعلا

فيص!!إلىأسينمياكانواالإنجليزلكن.العراقعرلقلتولي

منتخشىبريطانياباتت،م0291عاموبعد.الحسينبن

اميرإقصاءعلىإيرأنمعفاتفقت،الكعبيةالدولةقوة

خزعلالأميرووضع،إيرانإلىالإقليموضمعربستان

،خانرضا.وأصدرطهرانفىالجبريةالإقامةتحت

خزعل،عربستانأميرتنازلفيهأعلنبيانا،إيرانحاكم

إيرأنوإشراف،المحيسنجاس!لابنهالحكمعن،المحيسن

عربستانوقيم،عربستانفىالداخلىالحكمعلى

الكعبيينولكن.الأخرىالدولمعالخارجيةلعلاقتها

يوليوفيألمحمرةاحتلتالتىالإيرانيةالقواتأجبروا

القواتأنإلا،يومينبعدالانسحابعلىأم259

علىسيطرتهمبسطعلىالإيرانيينساعدتالبريطانية

مستقل،كإقليمالعربيكيانهفقدالذي،عربعستانإقليم

.خوزستانباسمتعرفإيرانيةولايةليصبح

إقليمسكانرفضأم.29هعامبعدعربستان

بعدةوقاموالبلادهمالإيرانيالاحتلالالعربعربستان

وانتفاضةأم(،)289الحويزةانتفاضةأهمهامنثورات

الشئبنجاسبوانتفاضةأم(،)039طلالبنحيدر

أم(،)459طرفبنووانتفاضةأم(،)439خزعل

فيام()469خزعلالشيخبناللهعبدالشيخوانتفاضة

ام(.49)9العاصييونسأصشيخاوانتفاضة،الغيليةمنطهقة

حزبالعربيالشبابأسم!ام،469عاموفي

عربستانشباببينالعريالوعيروخلبث،السعادة

مدنمعظمإلىتنظيماتهوامتدت،الاحتلالومقاومة

الحزبعلىقضتالإيرانيةالسلطاتأنإلا،عربستان

فىللخارجيةوزيرافاطميحسينالعامأمينهأصبحالذي

.مصدقالدكتورعهد

جبهاتمنكثيرانبثقت.عربستانتحريرجبهات

أهمها:وكان،المقاومة

وامنتام،569عامأنشئت.عربستانتحريرجبهة

أنشطةومارست،الإيرانىالاحتلالضدالمسلحبالكفاح

اسمتحتالكفاحفىواستمرت.متنوعةوإعلاميةسياسية

اضطهادبعد،عربستانلتحريرالوطنيةالجبهةمنظمة

اشئيسي!ت.قادتهاوإعدامئهاأعضا

بدأت.العربيوالخليجعربسلانلتحريرالقوميهالجبهة

نشرتهامنأعدادثلاثةوأصدرتأم689عامكفاحها

.الثورةاءأعد

مأ168عامتأسست.الأحوازلتحريرالشعبيةالجبهة

الأحواز.حيفة1711عاموأصدرتكثيرةلعملياتوقامت

سائرمععربستانفيالوطنيةالقوىأسهمتوقد

الإطاحةإلىأدتالتيالانتفاضةفىالإيرانيةالشعوب

السياسيالنظامالقوىتلكطالبتكما.إيرانشاهبح!صم

بالحقوقبالاعترافالخمينياللهآيةقادهالذيالجديد

المصير.تقريرحقوكذلك،أ!لعربأسقوميةأ

،العراقبمالعراق؟إيران،القديمةفارسأيضا:انظر

تاريخ.

-7601هـ،543-)468بكرأبو،العربيابن

أبوبكر،المعافريمحمدبنعبداللهبنمحمدأم(.481

مفسرمحدثفقيهوهو.المالكيةأئمةمنإمام.العربىابن

إلىمنهالاجتهادإلىأقربكان.متكلمأديبأصولي

وأخذقرائها.علىالقرأءاتوتلقىبأشبيلياولدالتقليد.

الأندلس.علماءمنوغيرهالفقيهمحمدأبيأبيهعنالعلم

الخولاني،عنالعلمفأخذبيهمبنالمشرقإلىرحلثم

وأبيالمقدسينصروأبى،الخلعيالحسنوأبي،والمازري

الطرطوشي،بكروأبي،الغزاليحامدوأبي،الزنجانيسعيد

يكادلاعددالعلمعنهوأخذكثير.وغيرهموالصيرفى

وابنبشكوالوابن،عياضالقا!ي:أشمهرهممن،يحصى

السهيلي.واللإمام،الباذش

كتابالخلافياتبمكتابمنها:كثيرةمؤلفاتله

فيالأحوذيعارف!ة،الفقهأصولفيالمحصولبمالإنصاف

أنس؟بنمالكموطأشرحفيالقبس؟الترمذيشرح

؟القرانأحكام،مالكموطأشرحفيالمسالكترتيب

التأويل،قانون،والمنسوخالناسخ،والسنةالكتابمشكل

فيالصحيحتبيين؟الحسنىاللهأسماءفيالأقصىالأمل

العواصمالاعتقاد؟صحةمعرفةفيالتوسط؟الذبيحتعيين

.بفاسودفنبمراكشتوفي.القواصممن



العربيالأدب

والجمع،الدعاء:اللغةنيالأدب.الأدب،العريي

طرفة:قال.الداعيهووالادب

الجفلىندعوالمشتاةفينحن

ينتقرفيناالآدبلاترى

فعلبوزنأدبلفظةأنالأدبمؤرخيبعضويرى

العربلأخبارالمتتبعأنإلا،الجاهليةفيتستعمللم

إلىالمنذربنالنعمانخطابفيوردتقديجدها

منرهطا،الملكأيها،إليكأوفدت"قد:قولهفىكسرى

وعقولهموأنسابهمأحعسابهمفىفضللهمالعرب

أبالهايصفهندلبنتهربيعةبنعتبةويقولوادابهم".

ولاأهله"لميؤدب:يسميهأنغيرمنزوجاسفيان

غيرإلىلملمالبعلبأدب"لاخذته:إنيفقالت."..يؤدبونه

فىالعربىاللسانفيمعروفةأنهافالواضح.ذلك

التهذيبمعنىإلىانتقلتالإسلامجاءلماثم،الجاهلية

هذهمنابتلي)منكل!له!الرسوليقول،والتثقيفوالتذليل

كنادبهنوأحسنوزوجهنعيهنفأنفقبشىءالبنات

:ولدهلبعضعمروقال.الشيحانرواهالنالأمنستراد

"لم.أدبكيحسنالشعرمحاسنلم"احفظ

باكتسابوالتذليلالرياضةلتعنىاللفظةشاعتثم

العقيلي:مزاحمقال،والمعارفالأخلاقمكارم

عالحبينالنوىيصرفنوهن

المذللالأديبتصريفونجران

اليومالمعروفبالمدلولذلكبعدمنالناستداولهاثم

منفضيلةفيالأديببهايتخرجمحمودةرياضةكلوهو

الفضائل.

مدلولهاتطورالتيالكلماتمنأدبكلمةإذن

المعنىعلىاستقرتحتى،متقاربةمعانعليهاوتعاقبت

اليومالذهنإلىيتبادرالذي

البليغالإنشائىالكلامهوفالادبالاصطلاحفيأما

شعرا،والسامعينالقراءعواطففىالتأثيربهيرادالذي

النثريةالاثارمجموعالعربيبالآدبويرادنثرا.أمكان

الختلفة.عصورهفيالعربيالعقلأنتجهاالتيوالشعرية

،عصورهتقسيمفيالعربيالأدبمؤرخوويختلف

يجعلونالذينالمؤرخينبعضعندعصورخمسةفهي

ولعل.واحذاعصراالأمويوالعصرالإسلامصدرعصر

صدرعصر،الجاهليالعصر:ستةأنهاالدارسينعندالشائع

والثانىالأول:العباسىالعصر،الأمويالعصر،الإسلام

عصرتليالتىالفترةالمؤرخينبعضيسميوقد،والثالث

502لأدبا،بيلعرا

غيرتسميةوهىالانحطاطعصرالعباسيةالدويلات

ليسبه،لايستهانأدبياإنتاجالثمهدالعصرهذالأن،مقبولة

إلىالمؤرخينبعضوذهب.فيهالقولتفصيلمجالهذا

جاءتوقد.التركيةالدولبعصرالعصرهذاتسمية

مطالإلعصرإلىبغدادسقوطمابعدبعصرهناتسميته

ويعرف،الحديثفالعصرالعصورهذهاخرأما.الحديث

فيوالنثرالشعرهناالحديثويتناول.النهضةبعصرأيضا

العصور.هذهمنعصركل

الجاهليالعصر

لاالجاهليالعصرأنالباحثينبينالثابتمنصار

يقتصرولكنه،طوالحقبمنالإسلامسبقماكليشمل

اصطلحماوهي،الزمانمنالقرنينعلىتزيدلاحقبةعلى

الحقبةتلكوفي،الثانيةبالجاهليةتسميتهاعلىالباحثون

واكتملتوالنثر،الشعرمنالناضجالغزيرالإنتاجهذاظو

النتاجهذاخلالمنبرزتالتيخصائصهاالعربيةللغة

فما.الألفبائيةحروفهارسمأيضااستقركماالوفير،الأدبي

الثانية،الجاهليةأدبهوجاهليأدبمن،إذنإلينا،انتهى

أما،وخصائصهفنونهودراسةعنهالحديثنستلإعماوهو

يسمىماأدبفهوالتاريخيةالحقبةهذهقبلماأدب

منه،نصوصتتوافرلمأدبوهو،الأولىبالجاهلية

التيالأبحاثفإنهناومن.ممكنغيرعنهفالحديث

تقومالعربيةاللغةأوليةأوالعربيالشعرأوليةاستقصت

الأخبارمننوععلىأو،والتخمينالحدسمجردعلى

.والخرافاتالوهمية

الأدبيةالنصوصبهالممجلتالتيالعربيةاللغةأنعلى

الساميةالأسرةمنواحدةهيالثانيةعصرالجاهليةفى

2-الارامية..والاشوريةوالبابليةالأكادية-ا:تشملالتي

بفرعيها:العربيةثم5-.الحبشية-4.الكنعانية3-

والجنوي.الشمالي

لاهذافإن،العرببينشاعتقدالأميةكانتوإذأ

بينهمانتشرتفلقد،لديهموالكتابةالقراءةانعدامقطيعني

معاملاتهمبتدوينلهميسمحالذيبالقدروالكتابةالقراءة

العربيةالذاكرةكانتوإذا.العربيةالكتابة:انظر.وآدأبهم

فإنالأشعار،منكبيراقدراحفظتقدبالقوةتميزتالتي

الشفوية.للروايةمسانداكانأيضاالتدوين

الشعراءفحولطبقاتكتابهفىسلامابنطرحأما

بذلهماعلىدليلأنهعلىيؤخذأنفينبغيالانتحاللقضية

التزييف،منالجاهليالشعرلتنقيةجهودمنالأقدمون



الأدب،بىالعر602

الجاهلىالشعرسلامةلضمانأ!دقيقةاالعلميةووصإلمعايير

وتوثيقه.

العصرفيالعربىالشعرمرا!صأما.الجاهليالشعر

نجدانفسها:العربيةالجزيرةإلىبالإضافةفإنه،الجاهلى

اثنت!!إمارتينفىوازدهرالعربيالشعرعاشفقدوحجازا،

الأطرا!فىقامتاوقد،والمناذرةالغساسنةإمارةهما:

.الجزيرةشبهمنالشمالية

حيث،الشامبلادفيقامتفقد،الغساسنةإمارةأما

من،بعدهممناكبيزنطونخلفاؤهمثم،الروماناتخذ

الفرس!،منالتقليدينأعدائهمضدلهمحلفاءالغسامشة

صتعرباأكساسنةاكانرقد.العراقفيالمناذرةمنوحلفائهم

ى!تلكالعرليةإمارتهماوأقاموا،الشمالإلىنزحواالجنوب

ألميلادي.ااشابعالقررفىتنصرواقدوكانوا،الأردنشرق

أضحضر،ارالثراءم!حسيرجانبعلىالغساسنةإمارةوكانت

النعمانلعدهمنالناهثمالأصعر،الحارثملوكهمأهمومن

قصدكما،الذبيانيالنابغةقصدهالذيهووالأخيروعمرو،

قصائدفىومدحهأيضاالمندربنالنعمانثابتبنحسان

أبياتها:منالتىقصيدتهمنها،شهيرة

أبيهغقبرحولجفنةأولاد

المففيلالكريمماريةابنقبر

إمارةقامتفقد،الشامفىالغسالسةإمارةقامقوكما

أصوأ!ذويعرباالغساسنةكانوكما.العراقفيالمناذرة

الجزيرةشعراغقصدمتلماو.المناذرةكانفكذلك،يمنية

!!انأ!ذيرا،المماذرةأمراءقصهمدوافكذلك،الغساسنةأمراء

-15)4حوالىأحسماءاماءبنالمنذرأشهرهممن

ازدهرتالذي(م65!-455)هندبنوعمروم(،5ء4

حاضرة،الحيرةفيعليهوفدوقد،أيامهفيالأدبيةالحركة

بنوالحارثعلسبنوالمسيبقميئةبنعمرو،المناذرة

أبىعلىالذبيانىالنابغةوفد.كماكلثومبنوعمروحلزة

ووفدم(،206-058)الرابعالمنذربنالنعمانقابوس

والمثقبولبيدياليش!والمنخلحجربنأوسأيضاعليه

خالد.بنوحجرالعبدي

التابعينالمساذرةبينالسياسيةالمسافسةطبيعةأنشكلاو

علىانعكمستقدللبيزنطييناس!تالمواوالغسامشةفارسلدولة

لالقليل.ليص!لحوعلىالأدبيةالحياة

تمثلعظيماازدهارا،الجاهليةإبان،العربيالشعرازدهر

المصادرتزخرالذينالشعراءمنالكبيرالعددهدافي

قبلالأخيرةجاهليتهمافينظمواإذ،وأشعارهمبأسمائهم

هذامعظماضاعفقدهذأومعالشعر.منكثيراالإسلام

انتهىمالملم:العلاءبنعمروأبيقولحدعلىالشعر،

لجاءكموافراجاءكمولو،أقلهإلاالعربقالتهمماإليكم

كاملةبيوتالجاهليةفىاشعتوتوقد.كثير"لموشعرعلم

وعمهأبوهكانمثلا،بشير،بنفالنعمانالشعر،بقول

بنوكعب.بعدهمنأولادهث!ا،جدهوكذلك،شاعرين

أبناؤهثم،شاعرينوعمهأبوهكانالشاعرالصحابيمالك

زهيرومنه،سلمىأبىبيتأمركانوكذلك،وأحفاده

بشامةومنهمشعراء،كعبوأخوالوبجير،كعبوولداه

الشاعر،الصحابيثابتبنحسانهناكثمالغدير.ابن

.أجياللبضعةبيتهفيالشعرتسلسلوقد

نساء،الجاهليالعصرفي،العربيالشعرتاريخععرف

وكبشةوخرنقالخنساء:المثالسبيلعلىمنهنشواعر

كليبامرأةمرةبنتوجليلةكربمعديبنعمروأخت

الشعرعيونمنمراثكليبفىوأ!االشهور،أغاردرا

أيضاولهابدربنحارثةامرأةجابربنتوقيسة،العربى

أبوكانوقد.الدمينةابنامرأةوأميمةزوجها،شيمراث

.العربمنشاعرةأ!ستينيرويالعبا!ىالشاعرنواس

الأشعارمنالكثرةتلكتهولهأحربيةاالمصادرفىوالناظر

واسميرالتاريخكتبفيجاءماإليهاضمإذاخاصةوالشعراء

كلهاتزخرإذوالتفسير،والنحوواللغةوالبلدانوالمغازي

غذاءكانالشعرأنيوحيبماالجاهليينأشمعارمنبكثير

ماالفذةالشاعريةمنوهبتقدالأمةهذهوأنحياتها،

وعلمائهاونسائهارجالهامنفردكلأنيتوهمالمرءيجعل

علىوالشعراءالشعرمنال!ضرةهذهوتدلالشعر.يقولكان

الفطرةهذهساندتثم،فيهمفطرةكانتأسشاعريةاأن

العربيعاشالتيالطبيعةتلكمنهاأحرىعوام!!أ!شاعرةا

ونجوموسماءووديانووهادجبالمندقائقهاكلىالأ:أ!ا

مفتوحاكتاباالطبيعةكانتلقد.وكائناتومميولوأمطار

فىامشلهمهاهناومن،وبصيرتهالعربيالشاعربصرأمام

ألهبتالتيالحروبتلكالطبيعةإلىويضاف.أشعاره

بساطتهافيالعربيالإنسانحياةتم،موارةبحماسةمشاعره

معا.والخوفالجدبضدوصراعاتهمعاناتهوفىوفضائلها،

بيئاتهافيالعربيةالجزيرةلحياةممثلاالشعرهذاجاءثمومن

وطباعهأخلاقهفيالعربىالإنسانولحياة،المحتلفةوأحوالها

.وأفكارهوبطولاتهوعقائدهوعاداته

كما.رفيعةمنزلةقبيلتهفيالعربيللشاعركانت

القائد،:هي،ثلاثةالأساسيةالعربيةالقبيلةرموزكانت

الناطقلسانهاالقبيلةفيالشاعروكانوالشاعر.والفارس

شأنمنيرفعاحياناالشعربيتكانبلمعا.والمدا!

يعيرونكانواالذينالناقةأنفبنيعنيحكىكما،قبيلة

فما،لقبهإخفاءعلىيحتالمنهمالرجلكانحتى،بلقبهم

الشهير:بيتهالحطيئةفيهمقالإن

غيرهموالأذنابالأنفهمقوئم

الذنباالناقةبأنفيسويومن

ونسبهم.بلقبهميباهونصارواحتى



702لأدبا،بىالعر

ألعرث!ب!آ!بمافيأسعصبوقى3ص

إ

4!14إلنيوم!بر!رحمىك!م!إليثمه

أ،م؟1

أنمدفاهليإبمصمك

سدكأ"فبل4)جما!فما

جمغريفا؟لإالإليئدلإم

!+7-ع43سس

سيالثياألعمهر

هـ،6ء،-!3؟)

أم521!-947

الئاليإلهـثبا!سيأل!صبرأمليأل!برإلعبا!سمبمأ!
أم49"-475

الثالمثإلعدكرالعباسي

أم529،-548هـ،6ت6-3341

الأئدل!هووف!الأ!ب

أم7941-512"هـ994-ول11

ثمدكوكابغددمن

أمأ2هول،65611

الحديثالمعصرمثاثعإلم!

الحديضألمكمير



لأدبا،بىلعرا802

أ!ربيةاللحياةحقيقياسجلاالجاهليالعربيالشعريعد

كانوقد،والمتنوعةالحيةوخبراتهثقافاتهفيالعربيوالعقل

اللاحقونيحتذيهالذيوالمثالالنموذجالجاهليالشعر

قطيحللمولكنهأصالتها،العربيةالأمةعلىحفظاحتذاء

العصورمختلففىوالتجديدالتطورمحاولاتدون

مصدراالإسلاميقرينهمعالجاهلىالعربىالشعروصار

لغة:والإسلاميةالعربيةالعلومفيالتأليفحركةفيأساسئا

العروضعلمعنهانبثقكماوتفسيرا،وبلاغةونحوا

كتبعنفضلابالضعر،صلةالعلومأوثقوهو،والقوافى

الشروحتلكث!امناهجها،اختلافعلىالشعريةالختارات

عام!!وبددت،قارئهأمامالشعريالنصأضاءتالتي

قريحةعلىوأبقتبل،الأذواتوغذت،اللغويةالغرابة

أفراذا:القرائحتلكمستوىفىتباينعلى،العربيةالشاعرية

وعصورا.وأقاليم

بالمعلقاتعرفتقصائدالجاهليالأدبفىواشتهرت

الشعر.:انظر.العربىالأدبفيالرأئعةالنماذجمنهي

النثرمنضروباالجاهليالعصرعرف.الجاهلىالنثر

وإنالشعر،منمنزلةأقلتكنلماالتى،الخطابةفىتمثلت

مث!!النادر،القليلسوىالموثقةنصوصهامنيتوفرلم

أدركهوقد،ناقتهعلىالإياديساعدةبنقسخطبة

الأدبية،المصادر4وتد.تلكخطبتهوسمعض!ل!ل!،النبي

ماكثرةعلى،للجاحظوالتبيينالبيانكتابوبخاصة

،المثالسبيلعلى،ومنهمالخطباء،منالعربفيكان

صيفى،بنوأكثم،وائلسحبان:ساعدةبنقسعدا

الإصبعوذو،المعلقاتشعراءأحدكلثومبنوعمرو

وهانيء،الظرببنوعامر،جناببنوزهير،العدوانى

شساعرها،قبيلةلكلكانومثلما.الشيبانىقبيصةابن

خطيبها.أيضالهاكان

ورقةالخيالخصوبةعلىالشعرفندلوكما

وخصوبة،البديهةجودةعلىتدلأيضافالخطابة،الوجدان

منالخطهيبشمكنبحيثالمشاعر،وجيشان،الذهن

الوجدانية.والاستمالةالذهنيالإقناع

وفيالأصا"علىوظدتهمفيالعربخطبوقد

وفي،السلموفي،الحربوفي،بالناسالحافلةالألممواق

كما.القبيلةحياةفىالكبرىالمناسباتوسائر،الزواج

عرفتكذلك.الكهانبسجععرفماخطهممناشتهر

منالكثيرتع!صه!وهي،الأمثالفنجاهليتهافيالعرب

بما،الجاهليالعصرفىالعربيةوالشخصيةالعربيةالحياةقيم

الحكاياتمنبهارتبطتوبما،وخبراتفكرمنحملته

مجمعوأشملها،الأمثالكتبفىونماذجها،الطريفة

إيجازمنالمثللغةبهتميزتماإلى.هذاللميدانيالأمثال

.الأمثالان!:.جميلوإيقاع،بليغ

النثر،منأخرىفنوناالجاهلىالعصرفيالعربعرف

الأقدمينقصصوشملتوالأخبار،القصصفيتمثلت

انظر:العربوأيام،الأمثالقصصعنفضلا،وأخبارهم

جميعهالقصصوهذا.الجنقصصوكذلك.العربأيام

أنهإلا،والخرافيالأسطوريالخيالمنبمسحةامتزجوإن

وطابع،العربيالعقلإمكاناتعلىدالأأدبياتراثايمثل

.والحياةالبيئة

الإسلامصدرعصر

معروفمقررهوماعلىالعربوأحوالالإسلامحاء

الفضائلكانتفقد.والأدبواكسيرةالتاريخكتبفى

والكرمبالشجاعةاتصفواإذ،الثابتةالأمورمنالعربية

هذهأنغيروالذكاء،والصبرالجاروحمايةالمظلومونصرة

يبرزهاماإلىبحاجةكانتوالعقليةالخلقيةالفضائل

كانكماالاندثار،أوالضعفمنويحميهاويعمقها

المتناثرةالقبائلتجمبلكوحدةإلىبحاجةالعرب

إصلاحيةحركةيكنلمالإسلامأتىوحين.المتماحرة

فيأحدثكاملاونظاماورسالةديناكانبلفحسب

،العقيدةأساسهشاملأجذرياتحولأوماحولهاالعربجزيرة

.الشعوبسائرإلىانتقلأنالتأثيرهذالبثماثم

الأمورسائربهتأثرتبماالأدبسأثرأنبدهىو

مناتخذحينلغويةوحدةالإسلامفقدحق!ت،والأحوال

وأخبارهبيانهفىمعجزاالكريمالقرآنوبرز،لغتهقريشلهجة

البلاغةجاءتكما،والشخصيةالواقعفيالعميقوتأثيره

.القرآنلإعجازتالياالبيانيالإعجازمنآخرمستوىالنبوية

فيتمثل،الأدبفيالإسلامأحدثهتأثيرأعظمولعل

والحديثالقرآنلغةفيذلكظهربالنثر.الكبيرةعنايته

،والولاةوالقضاةوالقادةالراشدينالخلفاءلغةوفي،النبوي

نأ،الحالبطبيعةذلك،يعنيولانثرا.كانتوكلها

وصار،عليهالإبقاءعلىحرصبلالشعر،أهملالإسلام

منوغيرههوولقيكل!!الرسولشاعرثابتبنحسان

الشعروتأثرعدب.النبيمنتشجيغاالإسلامشعراء

منعباسبناللهعبدواتخذ.ومضامينلغة:بالإسلام

منوكان،الكريمالقرآنغريبلتفسيرمادةالجاهلىالشعر

العربوأيامالجاهليالشعريتذاكرمنضوويدالنبيصحابة

ذلك.عليهمينكرل!!ديما!والنبيالجاهليةفي

أكبربالنثرالإسلامعنايةكانتالنثر.فيالإسلامأثر

بدهي،أمروهذا.أعمقالنثرفيوتأثيرهبالشعر،عناشهمن

الأولىالإسلاموأداة،الأولىالدعوةأداةالنثركانإذ

للعربصارحين،الإسلاميةالجماعةشؤونوتوجيهللتعليم

أداةبعدفيماالنثرأصبحثم،الجانبمهيبةمنظيةدولة

شتىنشأةوفي،العلميوالتدوينالتأليففيالإسلام
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وعرفلها،المساندةالعربيةوالعلوم،الإسلاميةالعلوم

للمسلمين.عطمامعرفياتراثاالإنسانيتارلإلفكر

ذإعظيما،ازدهاراالإسلامصدرفيالخطابةازدهرت

شؤونتنطموفي،الدعوةفىالفعالةالقوليةالأداةصارت

الخطابةصارتبل.الإسلاميةالجماعةتوجيهوفي،الدولة

الجمعةخطبةفىذلكوتمثل،الإسلاميةبالشعائرمرتبطة

إلىوالخرو!الاستسقاءوصلاةوالعيدينعرفةويوم

صعود،والسنةالسيرةكتبفينطالعماوكثيراالجهاد.

أمرا:شتىأمورفيالمسلمينيخاطبالمنبرإلىعلث!النبي

خطبهأشهرالوداعخطبةوتعدالمنكر.عنونهيابالمعروف

منوولاتهمالراشدونالخلفاءكانوكذلكعد!،

بعدهم.

الجماعاتأداة-الإسلاميالعصرفي-الخطابةصارت

الخلفاءأو،النبيعلىوفادتهاعندالقبائللشتىالممثلة

اللهباسمتبدأالإسلاميةالخطةوكانت.بعدهمنالراشدين

فيهاويستضهد.نبيهعلىوالسلاموالصلاةبحمدهثم

سجلتوقد.الإسلاميةالمعانيعلىوتقوم،الكريمبالقرأن

بماالخطاء،وأسماءالخطابةنصوصمنالكثيرالمصادرلنا

هذافيالإسلامأحدثهاالتيالكبيرةالنهضةهذهيعكس

.والروماناليونانمنأقرانهمعلىالعربفتفوق،الفن

عنفضلا،الخطابةتنشيطفيدورهاللأحداثوكان

به،عرفواالذيالفنلهذاالفطريالعربواستعدادالجهاد،

بالشعر.عرفواكما،الجاهلىالعصرمنذ

حيثالرسالةفنهوآخر،فنالعصرهذافىنشط

فىذلكوتمثل،والقصيدةالخطبةبهتضطلعلمبمااضطلع

كتبهالذيالكتابفييتمثلواولهاعتب،النبيرسائل

المهاجرينفيهيخاطب،المدينةنزلحينعل!النبي

فىالمسلمةللجماعةالأساسيةالمعالمويحددوالانصار،

بعثكما.القبليةوالنعراتالفوارقوزوالعقيدتهاوحدة

،الإسلامإلىيدعوهمالملوكإلىشتىبرسائل!هت!النبي

المقوقسوإلى،الرومملكهرقلإلىرسالتهأبرزهاومن

مصر.عطم

تلكومنيا،المعاهداتنصوصبالرسائلويلحق

اهـد!ؤ،عامو!نقريق!لدالنبيبينالمكتوبةالمعاهدة

أحبمن"وأنهسنواتعشرمدتهاهدنةعلىاتفاقوفيها

نأأحبومندخل،وعهدهمحمدعقدفىيدخلأن

هذهومندخل".وعهدهمقريم!عقدفييدخل

عليهممافيهالهميبين،نجرانأهلمعمعاهدتهالمعاهدات

وذمةاللهجواروحاشيتهاولنجران:يقولثمخراجمن

وملتهموأنفسهمأموالهمعلىاللهرسولالنبىمحمد

تحتماوكل،وتبيعهموعشيرتهموشاهدهموغائبهم

".كثيرأوقليلمنأيديهم

الأولى،:مهمتينحقيقتينإلىيشارالمقامهذاوفي

خطابيةنصوصمنالنبويالعصرمنإليناوردماكثرة

كبيرةعنايةالنصوصهذهنالتوقد،ومعاهداتورسائل

متواترةصارتحتى،والمؤرخينالحديثرجالمن

ولها،والتاريخوالأحاديثالسيرةكتبفيمشهورة

تلكمنكبيراقدراأن،الثانيةوالحقيقةورواتها.أسانيدها

لأنهاالمصادر،بهواستفاضتمعروفاأصبحقدالنصوص

أدبيةونصوصا،ديخيةومصادر،تاريخيةوثائقاعتبرت

أحدثهالذيالكبيرالتحولهذاتعكس،المستوىرفيعة

.الخصوصوجهعلىالنثرفيالإسلام

منذالكتابةلانتشاركانأنهفيهشكلاالذيوالامر

النثريةالنصوصهذهحفظفيالأثرأكبرالنبوةعصر

قدالإسلامأنفيأيضاشكولابها.والثقةبلوتدوينها،

الكتابةتعلمعلىالمسلمينوحث،الأميةمحوفينشط

منتمكنواحتى،والجماعاتالأفرادبينونشرهاوالقراءة

يبلغهلمماالدقةمنبلغنحوعلىالكريمالقرأنتدوين

التدوينبداياتالنبويةالسنةكماشهدت،سماويكتاب

لنشأةنواةذلكوكان.النبويالعهدمنذالموثقالدقيق

بعد.فيماوالترجمةالتأليفحركة

فيللإسلامأثرأولتمثلالشعر.فيالإسلامأثر

الشعرحملهاالتيالجليلةالإسلاميةالمعانيتلكفيالشعر

والأدبالعقيدةفيراسخةقيمافصارت،الإسلامى

أهدا!توجيهفيأثرهللإسلامكانكما.الإسلامي

وأوالتميز،التفوقالمسلمالشاعرهدفيعدلمإذالشعر،

صاربل.الوجهماءوإراقةالتكسبأو،القبليةالقي!دعم

ظ!سه.والنبىوالقرآنالعقيدةعنالدفاع،هدفه

تجاوزهبلوحدها،النبوةعصرعلىالشعريقتصرلم

الأحداثفيدورهلهوكان،الراشدةالخلافةعصرإلى

أبىخلافةفىالردةكحروبالعصر،هذاخلالالكبرى

وأحداث،بلائهوحسنعمروفتوحات،الصديقبكر

اللهرضي،طالبأبىبنوعليمعاويةبينالكبرىالفتنة

منهما.كلوأشياععنهما،

منشعراءأسماءالراشدةالخلافةعصرخلالوترددت

الأسودوأبى،الجعديوالنابغة،السعديالخبل:أمثال

وغيرهم.،الأسديوخزيمة،الدؤلي

(م661-974أهـ،41-32)الأمويلعصرا

حظاالأمويالعصرفيالإسلاميةالدولةأصابت

والتطور،الفتوحاتطريقعنوالتحضرالاتساعمنكبيرا

إليهاالفتوحاتألقتفقد،والعلميوالسياسىالعمرانى

أساليباقتباسفيفتمثلالعمرانىالتطورأما.بالمال

الدواوينتطويرفيتمثلتالتيوالإدارةوالزراعةالعمران
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مجالاتاتساععنفضلا،والمالالحكماشؤونوتنظيم

مس!شمن،الماديةالحياةمظاهرلطورتكماالاستثمار.

ومركب.ومأكلوملبس

تيارهىثلاثةعلميةتياراتموي19العصرفيظوت

أضاثاوتيهاروأنسابا،وأمثالآوقصصاشحراالجاهبالتراث

تيارر،وسيرةوقراءاتوفقهاوحديثاتفسيراالإسلامى

منفنشأت.مسوعةومعارفوترجمةأدباالأجنبيةالثقافات

منلواحدالأخدافيتبايمت،متعددةفكريةمدارسثم

نشأةشيطبيعىأمروهذابينها.بالجمعأو،التياراتهذه

اسماءظهرتوقد.مالأتاريخفيوالثقافاتالحضارات

ممبيلعلىمنها،الأمويالعصرفيللعلومارموزتعدلامعة

لالتاريخمعنيانوهما،شريةبنوعبيدمنبهبنوهب:المثال

عثمانابنوأبان،أ!سمابةاودغف!،والقصصوالأخبار

فىوظهرعثهرو،الرسولبمغازيالختصانالزبيربنوعروة

تلاميديمثلهثانجديد،جيلالإسلاميةالعلوممجال

رجاءالجي!!هذاومنعمر.بنوعبداللهعباسبنعبدالله

أصشغبىواوطاووسعمرلنعبداللهبنوسال!اوعكرمة

وقتادةأجصرياوالحسن!سيرينواب!جبيربنوسسعيد

للأوزاعي.وا

شقشإت،ذاكانالأجنبيةالتقافةتيارأنوالحقيقة

أحمارةواالتخطيطأساليباقتباسفيتمثلتطبيقيعملي

يمثل،نظريوشق،الأساطيلوبناءوالاستثماروالإدارة

البلادأهلودياناتوالكيميائيةوالطبيةالفلسفيةالثقافات

نتيجةالأجنبيةالثقافاتهذهجاءتوقد.المفتوحة

وترحمةأحلميةاالحركةالأموي!توتشجئحكامللفتوحات

ب!!الثقا!اتهذهمصادرتموعتوقد.الأجنبيةالكتب

جديدةأسماءوبرزت.وسريانيةوهنديةوهيلينيةفارسية

سيبوختسويرسمنهاالأجنبيةالثقافاتتلكإلىرمزت

والناظر.الدمشقيويوحناوجورجيسالرهاويويعقوب

المترجمينأسماءمنالكثرةهذهتهولهالقديمةالمصادرفي

وأسماءالأجنبيةالكتبوبعناوينأجنبيةبثقافاتالمثقفينأو

ومصر.والعراقوالشامفارسبلادفيالثقافاتهذهمراكز

يبدألمالأجنبيةالثقافةتيارأنعلىالجهودتلكوتدل

،الأمويالعصرفيبدايتهكانتبل،العباسيالعصرفي

العباسي،العصرفيالتيارذلكنماثما.الحكاممنوبتشجيع

ثمارها.وجنىعليها،زادثمالأمو!ن،بجهودانتفعالذي

المعارفمنالرصيدهذاأثمرتقدالفتوحاتكانتوإذا

الخليطوهذا،الواسعأكثراءهذاأيضاأثمرتفقد،الأجنبية

العربية،الحواضربمجتمعاتامتزجالذيالأجناسمن

حركةإحداثفيثموالتقاليد،العاداتفيتأثيرهلهوكان

الشعرفيأثرهأ!هوكان،والموسعيقىالغناءفيعريضة

فيأيضاأثرهبالغناءاتساعمنأحدثهلماكانكما،العربي

والمغنياتالمغنينلمشاهيرأسماءتبرزوهناالشعر.ذلك

وسلامةالميلاءوعزةخاثر،وسائ!ومعبدطويسمثل

وحميلة.القس

الأدبيةالحركةفيكبيرادوراالعربيةالحواضرأدت

عليوالكوفةالبصرةمنكلعملتإذ،والغنائيةالعقلية

وشعرالغةوتدوينا،رواية،الإسلاميالعربىالتراتجمع

لأنالكبيرتانالمدينتانوتهيأتوفقها.وحديثاوأخبارا

اللغةفىثم،الأدبروايةفيمتنافستينمدرمشينتكونا

كما،الدينيةبالعلومفاشتهرتاوالمدينةمكةأماوالنحو.

منفتحولا!لربدسوقوأماالشعر.حركةشيهمانشطت

.البصرةمشارفعلىنشطأدبيمركزإلىسوقمجرد

.العربأسواقانظر:

السياسية،الدينيةالفرقمنعدداالأمويالعصرعرف

رجالهافرقةلكلوكانوانزبيريين،والخوارجكالشيعة

وخطباؤهاشعراؤهافرقةأحولكانبلالح!!ؤ،فىهـاشآراؤ

شقين:ذيصراعفيالفرقهذهدخلتوقدومنابرها،

بالمعارضةالأمو!نحكمقاومواحيث،سياسيشة!

بالحروبالأمويينمقاومةشىتمثليعس!وشهت،والجدل

الأدبيةالحياةعلىالفرقتلكصراعوانعكس.والثورات

والدليل.البرهانقوامهاومماظراتجدلمن

ارتباطالأمويبالعصرالعربىالشعرارتبطالشعر.

فيظهرتجديدةشعريةفنوناثمةأنبمعنى،الخصوصية

المعروفبشكلهافالنقائض،بزوالهواختفتالأمويالعصر

وكان،الأمويالشعرثمارمنثمرةهيالجديدةوتقاليدها

.والفرزدقوالأخطلجرير،الثلاثةالفحولشعرائهاأبرز

لهذاشرعىابنهوالمعروفةبصبغتهالسياسىالعتمعرأنحصما

شاعرالكميتمثلشعراؤها،فرقةلكلكانفقدالعصر،

وغيرهما.الزبيريينشاعرالرقياتقيسوابن،الهاشميين

الشعر.انظر:

القديمةالشعرأغراضمنأنهمنفبالرغمالغزلأما

وأصبحكبيرا،اهتماماالعصرهذافيلقيأنهإلآ،المعروفة

أشهروكان،ومدارسهوجمهورهشعراؤهلهقوياتيارا

معمر،بنجميلوزعيمهالعفيفالعذريالغزلتيارتياراته

انظر:.ربيعةأبىبنعمروزعيمهالصرلإللاهيوالغزل

الشعر.

أدبىبحسيتمتعونكانواأميةبنىفإنكلوعلى

المجالس،لهمويعقدونالشعراءيشجعونجعلهمعربي

فيأثرذووشعراءمنهمكانبلالعطهاء،لهمويجزلون

يزيد.بنكالوليدالشعرحركة

الراويةأوالشاعرإلىيكتبدعضهمكانكما

هشامفعلكماالبريدعلىالشامإلىالعراقمنفيستقدمه

الراوية.حمادمعالملكعبدالن
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الذي،الخطابةفنازدهاراوأكثرهافنونهوأولالتر.

فيممثلةالسياسيةالعواملأبرزها،مختلفةعواملبهنهضت

منوولاتهمأميةبنيعروبةثمالختلفة،والثوراتالفرق

الجهادعاملهناكثم،الثقفييوسفبنالحجاجأمثال

فيرغبتهمبحكمالأمويةالدولةعهدفياتسعالذي

نموهومهمآخرعاملوهناك.الإسلاميةالدولةتوسئرقعة

وأشهركثر.خطباءعنتمخضالذي،الدينيالوعظتيار

وعمرمروانبنالملكوعبدنفسهمعاويةالأمويينالخطاء

الثقفييوسفبنالحجاجولاتهمومنالعزيز.عبدابن

الخوارجمناشهرهمفإن،الفرقخطباءأما.أبيهبنوزياد

حكيم.بنوالطرماحالأزرقبنونافعالشاريحمزةأبو

نفسه.الزبيربناللهعبدرئيسهمالزبيريينخطباءومن

الأمويالعصرعرفالسياسيةالخطابةجانبوإلى

سعيدالتيار:هذاخطباءأشهرومن،الوعظيةالدينيةالخطابة

المسيببنوسعيدالعاصبنعمروبناللهوعبدجبيرابن

وكثرالخطابيالتيار!ذااتسئوقد.البصريوالحسن

خطابةوجدتكما.بنصوصهالمصادروزخرت،رجاله

أبوابفتحمنأولسفيانأبيبنمعاويةكانإذالوفود

يديبينخطبوممن.ساحتهإلىوفدتالتىللوفودقصره

قيس.بنوالأحنفوائلسحبانمعاوية

فنهوآخر،نثرياأدبيافئاالأمويالعصمرعرفوقد

لرسائل.انظر:ا.ئلالرسا

(أم258-974هـ،656-)132لعباسىاالعصر

كانالأمويينضدثورةأثرعلىالعباسيةالدولةقامت

عاموسريةوإحكامرويةفيلهاأعدواقدالعباسيون

بغدادبسقوطالعباسيةالدولةوسقطت.م974اهـ،32

اصطلحوقد.ام258هـ،656عامالتتارأيديعلى

عصورثلاثةإلىالعباسيةالخلافةهذهتقسيمعلىالمؤرخون

إلىالعباسيةالخلافةقياممن،الأولالعباسيالعصر:هي

م(،846-974هـ،232-)132المتوكلخلافةأول

هـ،-334)232الثانىالعباسيوالعصر

الدولةاستقرارإلىالمتوكلخلافةمنم(846-459

هـ،656-)334الثالثالعباسيوالعصر،البويهية

سقوطإلىالبويهيةالدولةاستقرارمنأم(582-49ء

التتار.أيديعلىبغداد

-974هـ،232-)132الأولالعباسيالعصر

تقدماالعباسيينظلفيالإسلاميةالدولةحققتم(.846

زادتثمالأمويينجهودمنأفادتإذكبيرا،حضاريا

الغناءفنونازدهارعنفضلا،وترجمةتأليفاأضعافاعليها

الملاب!فيالعيشوسائلوازدهار،والعمارةوالموسيقى

العباسبنيلخلفاءوكان.والشرابوالطعاموالمساكن

فعقدوا،وتغذيتهالحضاريالمدتشجيعفىكبيرإسهام

وأنشأواالعطاء،وأجزلوا،والمغنينوالعلماءللأدباءالمجالس

شتىمنالأجنبيةالكتبوجلبوا،العلمودورالمكتبات

.البقاع

صارتثم،الأمويةالخلافةحاضرةدمشقكانت

وأهلوالعلماءبالشعراءوزخرت،العباسيينحاضرةبغداد

فإن،البيزنطةالثقافةأدخلواالأمويونكانوإذا.الفن

الفارسية.والحضارةبالثقافةتأثروأقدالعباسيين

والامتزاجوالترفالثراءعنالناجمةالأمورمنكان

منحرفةتياراتنشأتأنبلدانهافتحتالتيبالشعوب

فهمالشعوبيةأما.والمجونوالزندقةالشعوبيةفىتمثلت

بدواإلافيهميرواولم،العربعادواالذينالقومأولئك

دولتجمعهملمقبائلومجرد،خياموسكانغنمورعاة

تيارويعكس.والفرسكالرومالأممنغيرهممثلمنظمة

التيالعربيةالأمةعلىالمغلوبةالشعوبحقدالشعوبية

هذهأعداءعلىالغلبةلهاوحقق،الإسلامبرسالةاللهحباها

وسهلالشعوبيعلان:الشعوبيةدعاةأشهرومن.الرسالة

.نواسوأبوبردبنوبشارهارونابن

لم"إن:فيقولالشعوبيةتيارلهعبارةفيالجاحظيفسر

الشعوبيةرأيذلكأولكانإنمابالإسلامارتابمنعامة

!أفإذا،الضلالإلىالمؤديالجدالوطولفيهوالتمادي

،الجزيرةتلكأبغضاللغةتلكأبغضوإن،أهلهأبغضشيئا

فلا،الجزيرةتلكأبغضمنأحبالجزيرةتلكأبغضوإذا

كانتإذ،الإسلاممنينسلخحتىبهتنتقلالحالاتتزأل

وعبارة".والقدوةالسلفوهيبه،جاءتالتيهيالعرب

والشعوبيةالزندقةبينالعلاقةبدقةتصورهناالجاحظ

معا.والإسلامللعربمعادياتياراباعتبارهما

نحلمنبشعوبالامتزاجعننجمتفقد،الزندقةأما

وقد.والزرادشتيةوالمزدكيةالمانويةمنها،شتىوديانات

الخليفةوبخاصة،بحزمالتيارهذاالعباسبنىخلفاءتعقب

للكتبوكان.لتعقبهمخاصاديوانااتخذالذي،المهدي

ضعافمنطائفةفىأثرهاالزندقةأفكارحملتالتى

يولعمنالعقلىالانفتاحفتراتفيدائماويوجد.النفوس

إلىويميل،المستوردةالشاذةالأفكارلأرباببالتقليد

أربابها.منأكثرلهاوالولاءاعتناقها

قالالذي،المقفعابنالعصر:ذلكزنادقةأشهرومن

وأصلهإلاقطزندقةكتابوجدت"ما:المهديالخليفةفيه

عبدبنصالحأيضا:الزنادقةهؤلاءومن".المقفعابن

خصصناقدكناوإذابرد.بنوبشارالشاعر،القدوس

بنيخلفاءمنغيرهفإنالزنادقةتعقبفيبالإشارةالمهدي

منلأعدائهاوتعقباللعقيدةتحمساعنهيقلوالمالعباس

الزنادقة.
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قتلأالزنادقةتعقبواقدوولاتهمالخلفاءكانوإذا

ماوكتيرا،ومناظرةحواراتعقبوهمالمتكلمينفإنوقمعا،

منأيضاتعقبوهمكما.الخليفةبحضوريجريالحواركان

ومناظراتهم.ورلممائلهممقالاتهبمفيآرائهمنقضخلال

السلبيةالوجوهأحدايضاكانفقد،المجونتيارأما

علىالمسلمالعربيالمجتمعوانفتاحبالأعاجمللاختلاط

الاختلاطهذاخلالمنوأخلاقهموعاداتهمعقائدهم

هذافىاتسعتالتىوالنقلالترجمةحركةخلالومن

ثمةكانأنهفيهشكلاالذيوالأمرعظيما.اتساعاالعصر

أصشعوبيةا:وهى،الثلاثالظواهرهذهبينوثيقةعلاقة

صادرةكانتجميعهاأنهابحكموذلك،والمجونوالزندقة

صبغةكانتكما،الأجنبىالمصدرهوواحد،مصدرعن

وحين.بينهامشتركاعاملاتشكلالإسلاميةللدولةالعداء

أدبيطالعناالعباسيالعصرفىالأدبيةنطالإلمصادر

كتابوفى.وأخبارهوقصصهشعرهفيبالمجونمصطغ

وكذلك،وأشعارهنواسأبيأخبارمنالكثيرالأغاني

وسواهم.عجرد،وحمادإياسابنمطيع

المجتمعحياةبأنأضصوراينبغىفلاتقدمماكلومع

،والمجونواشندقةأسلشعوبيةتماماقيادهاأسلمتقدالعباسى

،والأخلاقالعقيدةقيودك!مرتحللتقدالحياةهذهوأن

الزهدظهرإذيقهر،لمالذيسلطانهالدينلتياركانفلقد

جماهيرإلىهذا،التصوفبواكيرظهرتبلوالزهاد،

بهاعمرتالتيومجالسهم،النسكوأهلوالوعاظالعلماء

ومنوقصورها.ورباطاتهامساجدهافىبغدادأرجاء

ومعروف،الثوريوسفيان،المباركبناللهعبدهؤلاء

:البصرةوعاظمنكانكما.السماكوابن،الكرخي

منكانلم":بقولهالجاحظوصفهالذيالأسواريموسى

وزنفيبالفارسيةفصاحتهكانتالدنيا،أعاجيب

?.بالعربيةفصاحته

نضجتإذ،العقليةالحركةتيارنغفلألاينبغيأنهعلى

فيالمؤلفاتوكثرتفيها،البحثمناهجورسخت،العلوم

اللغويةالمؤلفاتعنفضلا،وشريعةعقيدةالدينعلوم

وقدالشعراء.ودواوين،الخاصالأدبوكتب،والنحوية

تياراتكبحمعايحاولانالعقليوالتيارالدينيالتياركان

قدالتياراتهذهكانتوإذا.والمجونوالزندقةالشعوبية

منلوناشكلتفإنهاالمجتمعفياسحلبيةآثارهاأحدثت

كما،سبيلبكليقاومهافراح،العربىللعقلالتحديألوان

والتغلبلهاللتصديالدينيةالغيرةأهلهممحفزت

العقليالصراعمنلوناالساحةشهدتوهكذاعليها.

الدولةأنحاءفىالواسعتأثيرهللإسلامفكان.والروحى

الشعوبوتعربت،العربيةاللغةوانتشرت،الإسلامية

الإسلامعادىمنالأعاجممنكانوإذا.الأعجمية

،للإسلامسنداكانالغالبجمهورهمفإن،وأهله

للمسلمين.وعضدا

فيكبيراتطوراالعصرهذافيالشعرحققالشعر.

وهذه.ولغةوقافيةوزنا،الفنىشكلهوفيوأفكارهأغراضه

طريقعنالعقليةالتجربةجوانبلاتساعطبيعيةنتيجة

وتطور،مختلفةبشريةبأجناليىوالاختلاطالترجمة

التأليف،حركةواتساع،والأدبيةواللغويةالدينيةالمعارف

يطلقمنظهرالعصرهذاوفى.الفلسفيةالمعارفوظهور

المولدون،الشعراءأو،المحدثونالشعراءأجاحثوناعديهما

.إياسبنومطيعنواسوأبيبشارمث!

صراعنشأةالحقبةتلكفيالشعرتطورعلىوترتب

فيالمحافظينمنلهمتصدىومن،المحدثينأولئكبينحاد

)الأصولأي:الشعر.عمودقضيةاصطلاحايسمىما

خاصةللغويينوكان(.العربيةللقصيدةالمرعيةالتقليدية

اللغةجانبيفيوبخاصة،المحافظينتيارتمتيلفيكبيردور

التطورمظاهرتبدتوقد.العربيةللقصيدةالفنيةوالصورة

وبناء،والقافية،والوزن،والمعانيالأغراضفىالشعري

للغة.وا،لقصيدةا

واستحدثت،جدتأغراضهناك.والمعانيالأغراض

التجديدمنشيءمع،عليهماكانتعلىبقيتوأغرأض

الذيالزهدالاكراضمنجدفمماعناصرها.بعضفى

وإنوهو،نواسأبووهناك،لهبارزارمزاالعتاهيةأبوكان

فىالزهدمنبشيءألمشقد،والخمرياتبالمجوناشتهر

الزهدهذاكانوقد.حياتهأخرياتفىشسعرهبعض

قيممنبالكثيرالزهدياتحفلتهناومن،الطابعإسلامى

الحياةملذاتعنوالإعراضالحسابيوموترقباضقوىا

المجونلشعرالفعلردتياريمثلالشعرهذاوكان.الزائلة

كما.التعليميالشعرالجديدةالأغراضومن.والخمريات

ضمالذيالفكاهيالشعرهوالشعرمنجديدلونظهر

هذالظهورهيأوقد.الفكهةوالمعاني،المضحكةالنوادر

وانتشارالعصر،هذافيواللهوالمرحجوالجديداللون

والولاةالخلفاءقصورفىخاصةوالسمر،الأنسمجالس

تحكيلهأبياتفىبشارلدىنجدهماهذاومن.والأعيان

لسانعلىبشاريقولوفيها،لأتانحمارعشققصة

:حماره

الأصبهانيبابنحوبعنانيملسيدي

أتانكلففلتأتانابالبابإن

الحسانبثناياهارحنايومتيمتني

وبرانيجسميسلودلاليوبحسن

الشيفرانخدمثلأسيلخذولها

الشيفراطلفظمعنىعنبشاراالجالسبنأحدسألثم

حمارالقيتمفإذاالحمارغريبمنهذابشار:فأجابه



312بلأدا،لعربىا

فيالشاعرمنإمعانامرتجلةالكلمةأنوواضح.فاسألوه

منووأضح.فكاهةأكثرلهابشارتفسيروكان،التفكه

خاصة.عصرهفيالغزلشعراءمنالشاعرسخريةالأبيات

استخدمهقدالفكاهيالشعرمنالجديداللونهذاأنكما

منيروقهملامالبعضوالنقدللسخريةالشعراءمنفريق

.والعاداتالأفكار

الطردياتبشعريسمىماأيضاالعصرهذافىظهر

والطرائدالصيدرحلاتيصفالذيالشعرذلكوهو

وإنالغرضوهذا.ذلكإلىوماوالصقور،الصيدوكلاب

جوانبه،اتسعتفقدالعصورمنسبقفيماجذورلهكانت

مننواسأبووكانجديدا،فناصارحتىالشعراءفيهوتفنن

الترفحياةأنشكولا.الغرضلهذاميلاالشعراءأبرز

شعرظهركما.الشعريالغرضهذاوراءكانتوالثراء

مظاهربعضعنتعبيراكانالذي،البؤسمنالشكوى

وقريب،والترفالثراءلحياةصدىسواهكانكماالفقر،

،العاهاتمنالشكوىشعرالبؤسمنالشكوىشعرمن

مثلالحوام!،أوالأعضاءمنذهبمارثاءمنضربوهو

العمىعاهةبكاءمنأكثرالذيالخريمييعقوبأبيأشعار

هذاكانوقد.صدقبكلومواقفهمشاهدهوتصوير،لديه

الوعيلعمقنتيجةالأغراضمنوأمثالهالشعريالغرض

الشعراء،اكتسبهاالتيالمشاعررقةعنفضلا،بالذات

كما.والرفاهيةالتحضرمنالحياةأصابمابحكمخاصة

خلجاتهاأدقفىالبشريةللنفسالشعراءتصويردقةأن

التجربةتثريالتي،الثقافةألوانلاتساعنتيجةكانت

.والاتساعالعمقوتكسبهاالشعرية

فمنها،التطويرمنشىءمعبقيتالتيالأغراضأما

الشعرفيشائععريقغرضوهو،المديح،المثالسبيلعلى

منعليهأدخلوابماأثروهالمحدثينالشعراءأنغير،العربي

اكتسبوهلمانتيجة،والخلقيةالنفسيةللفضائلالتحليلعمق

أيضاتناولوهفقدالهجاء،شعرذلكومثل،الثقافاتمن

جوانبهافيولكن،للأخلاقوالتحليلالبسطمنبشىء

قدوأهاجيهمبمدائحهمالعصرهذاشعراءأنعلى.السلبية

أنهمكماكوامنها،عنوكشفواالبشريةالنفسفيتغلغلوا

الإقبالينبغيالتيالمثلرسمواوالرذائلللفضائلبتناولهم

عليها.

حظأصابهقدقديما،غرضاكانوإنالرثاء،شعرولعل

صاربل،فحمسبللناسرثاءيعدفلمالتطور،منقليلغير

ضربهاأثرعلىبغدادكرثاء،والأماكنللمدنرثاء

فىوعاث،الخرابعمهاحيث،الأمينعصرفيبالمنجنيق

.المفسدونجوانبها

والطورللحيوانرثاءليصبحالرثاءعلىتغيرطرأكما

هذامنالكاتبيوسفبنأحمداستكثروقد،المستأنسة

الإبداعافاقأتساععلىيدلالذي،الطريفاللون

الثقافة.آمادلاتساعنتيجةالشعري

إلاقديمشعريغرضمنماأنهإجمالأالقولويمكن

على،المحدثينالشعراءأيديعلىوالتجديدالتطويردخله

ذلك.فيتباين

اللغةإلىالشعرفيالتجديدحركةامتدت.اللغة

يلي:فيماتوجزوجوهجملةمنوذلك

المولعينالشعراءأنهذايعنيولاالشعر،سهولةأولآ:

البيداءأبيأمثالمنهمبقيفقدانقرضوا،قدالغريبباللفظ

منوقدكانوا،الكلابيضمضموأبىالدمينةوابنالرياحي

وللغة.القديمللشعررواةكانواكما،الباديةأهل

الشعراءإليهاعمدالتيالسهلةاللغةهذهأنعلى

ذوقهميكنلمالذيناللغةعلماءمنإنكارالقيت،المحدثون

الأول:لسببينوذلك،الغريبةبألفاظهالقديمالشعرإلايسيغ

كانواأنهموالثاني،اللغويالاحتجاجبقضيةتحعلق

للتعليم،مادةويتخذونهالقديمالشعرروايةعلىيقتصرون

لأصولالحقيقىالوعاءهوالقديمالشعرهذاأنويعتقدون

اللغة.

أشمهرومن،الأعجميةالألفاظبعضاستخدامثانيا:

هذهمنيعستكثركانإذنواسأبوذلكفيالشعراء

خالصة،فارسيةالشعريةعباراتهبعضلتأتىحتى،الألفاظ

الشعرلهذاقيضقدبالعربالأعاجمامتزاجأنشكولا

الروا!.منشيئا

اللغة،فيالمعروفةللأقيسةالشعراءبعضمخالفةثالثا:

علىبالخروجالشعراءيتهمونالعصرهذانقادجعلمما

الشعراءهؤلاءمخالفاتمنكثيرفىأنمع،العربيةأصول

الشعرية.الضرولياتقبيلمنيكونأوعربيةلهجةيمثلما

أبوكانوقد:نواسأبيلغةعندفاعا-قتيبةابنيقول

منحجةإلافيهاأراهلاشعرهمنأشياءفييلحننواس

النحو".عللمنبينةعلةوعلىالمتقدمالشعر

قدخاصةاللغةعنصرفىالتجديدأنماتقدموخلاصة

اللغويونيمثلهكانالذي،القديمبينالصراعتيارأثار

المولدينالشعراءوبين،المتشددةالتقليديةبمعاييرهم

رأسهموعلىالتجديد،حركةأنصارمنفريقيساندهم

قتيبة.ابن

فعمد،أوزانهفيالعصرهذاشعرتطور.الأوزان

واستكثروا،المجزوءاتوإلىالمقطعاتإلىخاصةالمولدون

المقتضبوبخاصةبالإيقاعالزاخرةالخفيفةالأوزانمن

عليهواستدركهالخليلأكفلهالأخيروالوزن،والمتدارك

الأخفش.تلميذه

يسمىمااستحدثواالقافيةفيالشعراءتجديدوفي

المتعددالنظممننوعوالمزدوج.المسمطاتوبالمزدوج
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تتحدثما،بيتإلىبيتمنفيهالقافيةتختلفإذ،القوافى

زقدالرجز.لحرغلىوتكون،المتقابلينالشطرينفيالقافية

حاص.بوجهالتعليميةالمنظوماتفيا!شعمالهكثر

لمجرحبأدوار،منتتألفقصائدف!المسمطاتأما

ك!!شطراتوتتفقأكثر،أوشعطراتأربعمندوركل

ت!صنقافيتهفإنالأخير،الشطرعدا،واحدةقافيةفيدور

محالفة.

ماأسثسعرياالتجديدعناصرأه!امن.القصيدةلناء

منالمولدونالشعراءتخلصفقد،القصيدةببناءيتعلق

إلىوتجاوزوهاالقدماء،لدىكانتالتيالطلليةالمقدمات

هناكفكان،الحياةتطوراتاقتضتهامستحدثةأطلاأط

تتوقفولا،تامةقصائدبهاتستقلالمدنفيالقصورأطلال

علىفيهاوقف!التيالبحتريسينيةومنها،المقدمةعند

علىالمنقوشمةأغنيةاأ!حاتهوصوركسرىإيوانأطلال

مقدماتالعباسيأصشاعرايستخدموأحيانا.جدرانه

فىتتمث!!وهي،المدنفيالطبيعةوص!فيلقصائده

هااتخذوشماتنسيقها،فيالعباسيودافتنالتىالحدائق

أ!م.مشزهات

فإنهالنحو،هذاعلىتطورقدالشعرفنكانإذاالنثر.

بالوابألصقالنثرأنلحكمالنثر،لتطورأنالبدهيمن

التطورهذاوكانأكثر.الحياةأمورفيإليهالحاجةوأن

فيالمتنوعةالأجنبيةالثقافاتمنالسي!!لهذاطبيعيةنتيجة

فيالحياةمجالاتلاتساعونتيجةأجنامعها،وفىمصادرها

الوا!لحاجاتالعربيالنثراستجابوقدالعصر.هذا

اللغةوأثبتت،والديسيةوالعقليةوالسياسيةالاجتماعية

الحاجاتهذهعنالتعبيرعلىوقدرتهامرونتهاالعربية

النثرأشكالأه!ا-إيجازفي-هنانتناولوسوفجميعها.

الخطابة.بفنبادئينالعصرهذافي

الخطابةمنها،الحطابةمنأشكالآالعباسيالعصرعرف

الخطابةفأما،الحفليةوالخطابة،الدينيةوالخطابة،السيامسية

بحكمالعباسىالعصرأولفيقويتفإنهاالسياسية

أبناءومقاومةسلطانهمتثبيتفيلهاالعبامميينامشخدام

بهاتميزالتيالقريحةقوةوبسبب،العلويينمنعمومتهم

جعفروأبيالسفاحاللهعبدكأبيالعباسبنيخلفاءأوائل

تلبثلمالسياسيةالخطابةلكن،والمأمونوالرشيدالمنصور

وحين،العباسيينسلطانترسخحينضعفتأنهذابعد

الخطابية،القريحةفيهضعفتجيلالعباسبنيمنجاء

كانتالعصرلهذاالسياسيةالخطهابةفإن،عاموبشكل

الأموي.االعصرفيعليهكانتمماأضعف!

بعضومارسها،الدينيةالخطابةأمحصراهذاعرف

الرشيد،هارونالخلفاءفمن.الوعاظفيهاوتوسعالخلفاء،

عنفضلاقريحتهوقوةبلاغتهعلىالنصوصتدلالذي

العباسيينالخلفاءلدىالدينيةالخطابةأنغير.وورعهتقواه

أما.عامبشكلالمستوىضعيفةكانتالحادرةالقلةباستثناء

بحكمالدينيةالخطابةأيديهمعلىنهضتفقدالوعاظ

،والبيانالفصاحةمنأكثرهمبهماتميزوبسببتخصصهم

وأشهر،الدينيةمشاعرهموعمق.ثقافتهمسعةعنفضلا

الخليفةواعظالمعتزليعبيدبنعمروالوعاظالخطباءهؤلاء

،المهديواعظالجليلعبدبنصالحرالمنصور،جعفرألى

سياربنموسىأيضاومنهماششيد،واعظأسسماكاواب!

أوردتهاخطابيةنصوصولهؤلاء،المريوصالح،الإسواري

البيانكتابويزخر،الأدبيةواالتاريخيةالمصادركبريات

عنفضلا،الخطابيةنصوصهممنأسكثيرباللجاحظوالتبيين

ولأدلهم.لهمالجاحظوصف

هذالا!ىوقد،المناظرةفنهوالثاليالنثريوالفن

العصور،منسبقهمافاقالازدهار،منكبيرامبلغاالعصر

المعارفاتساعمنشهدأصعصراأنوهوواض!ت،والسبب

نأوالتنوعالاتساعبهذاوجديرأحضير،اأصشيءاوتنوعها

فكانت،الاتجاهاتفيواختلافاالاراء،فيخلافاينتج

خصومإحداهاتناظرأوبينها،فيماتتناظرالتيالفرقهناك

وأهلالفلسفيةالعقائدوأصحابال!ضابأهلمنالإسلام

أبومناظريهموأشمهر،المعتزلةالفرقهذهوأشهر.الزندقة

فىالأثرأكبرللمناظرةوكان.والنظامالعلافالهذيل

إلىالمتناظرينلحاجةوذلك،وتطورهالبلاغةعلمنشأة

وتشقيقالبديهةوحضورالقويةوالحجةالناصعالبيان

تحليلها.علىوالقدرةالمعاني

وأعقيدةانتصارإلىيقصكمدلاالمناظرةمننوعظهر

علىوالتدليل،للجدلالجدلهدفهكانبلمبدأ،ترلمسيح

ألوانمنلونوهو،والاستدلالالاحتجاجفيالبراعة

ساحةعلىالجدليالجوسيطرةعنالساجمالعقليالترف

!عالقدرةمنالمزيداكتسابعلىالعقلوقدرة،المعرفة

فيالطريفةالمناظرةتلكمثلاذلكفمنوالانتصار.الحوار

ينتصرففريق،الطاووسوجمالالديكجمالبينالمفاضلة

طريفمنيوردمنهموكل،للثانىيشصروآخر،للأول

حقا.العجبيثيرماالحجج

وماالديوانيةالرسالةفنالعصرلهذاالنثريةالفنونومن

بمالرسائلانظر:.والتوقيعاتوالوصاياالعهودمنبهايلحق

.لتوقيعاتا

-846هـ،334-)232الثانيالعباسىالعصر

العباسي،اللهعلىالمتوكلهوحلفائهوأولم(.459

العصرفيللفرسكانوإذا.البويهيةالدولةظهورونهايته

فىآثارهظهرتالذيوالحضاريالثقافينفوذهم،الأول

هذافيالسياسينفوذهمللترككانفقد،والمجتمعالأدب

فيأثرهلهكانمماالخلفاء،فيتحكمهمخلالمنالعصر
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لمولكنهمفرساناالتركوكان.العباسيةالخلافةإضعاف

.حضاريأوأدبيتراثحملةيكونوا

تزايدهومعالعبامسيين،الخلفاءعهدفىالترفتزايد

المغنينمنوعرف،والموسيقىالغناءحركةازدهرت

المكيوابنباجبنعمروالعصرهذافيوالموسميقيين

ومنالزامر،وزنامالدفافوصالحالطبالوسليمانوعثعث

وجواريها.وشاريةوبدعةعريبالمغنيات

منجديدةمرحلةالعصرهذافيالموسيقىدخلت

فظهرت،الالاتبعضواختراع،التأليفوهيالتطور،

فىوشاركألفالذي،والفارابيالكنديمنلكلمؤلفات

ألفكماالعودالةواخترعالموسيقيةالالاتبعضتطوير

بعد،فيما،مؤلفاتهوعدت،الموصليإسحاقالموسيقىفى

الأصفهاني.الفرجلأبىالأغانيلكتابأساسيةمصادر

كثيرةنقولأتضاعيفهفىنجدحيث.كتاب،انظر:الأغاني

مختلفة.مصادرعن

،والمجونوالزندقةالشعوبيةالسابقالعصرعرفوكما

فكذلك،والتصوفالزهدفيممثلاالفعلردتياروعرف

لهوكان،أنصارهلهكانالتيارينوكلاالعصر.هذاكان

المتدينونتصدىومثلماونثرا.شعراالأدبفيصداه

الأدباءمنفريقللشعوبيةتصدى،والمجونالزندقةلتياري

علىوردودمقالاتوللجاحظ.قتيبةوابنالجاحظأمثال

قتيبةلابنأنكما،خاصةوالتبيينالبيانكتابهفيالشعوبية

ومن(.الشعوبيةعلى)الردأوالعربكتابلممماهمبحثا

نإبل،الناسبينأقوالمجردالشعوبيةتكونألاعجب

شأنهم،واحتقارالعربمنالنيلفىكتباألفواالشعوبيين

الكتب،هذهلبعضعناوينالفهرستصاحبسجلوقد

بنلسعيدوافتخارهاالعربعلىالعجمففلكتابمثل

النختكان.بنحميد

كبيرا،نشاطاالعصرهذافيالعلميةالحركةونشطت

الخلفاءبينذلكفيفرقلا،بالتعليمالعنايةفيتمثل

نشطةمراكزالمساجدوكانت.العامةوبين،وولاتهم

الذين،والولاةالخلفاءوقصورالكتاتيبعنفضلا،للتعليم

أبنائهم،تعليمعلىالقائمينللعلماءالمكافأةيجزلونكانوا

تتكفلكانتالتيالوراقينوحوانيتالمكتباتكثرتكما

كماوتجليدها.نسخهاعنفضلاوشرأئهاالكتبببيع

وبخاصةالعلمطلبفيوالرحلةالروايةحركةنشطت

ورعايةوالترجمةالنقلحركةتزايدتكما،الحديث

بنإسحاقالعصرهذامترجمىأشهرومنلها،الخلفاء

وكانت.قرةبنوثابتولدهإسحاقبنوحنينحنين

.والادابوالفنونللعلومشاملةالترجمةحركة

فيالتأليفحركةأيضا،تنشطأنالبدهيمنوكان

فيالتأليفوخاصة،والادابوالفنونالعلوممختلف

أوثقالعصرهذأشهدإذ،وشريعةعقيدةالإسلاميةالعلوم

وهي،الستةالكتبمثلوأشهرها،الحديثمدونات

داودوأبىماجةابنوسننومسلمالبخاريصحيحا

المذاهبفيفقهيةتآليفشهدكما.والنسائيوالترمذي

ظهرتكما.الاعتزالفيخاصةكلاميةوتاليف،الأربعة

مستوىعلىالعلومتاريخفىدورهالهافذةعلميةعقليات

وواضعالرياضياتفىالخوارزميهؤلاءومن،بأسرهالعالم

الأديبوالجاحظ،الفيلسوفالعالموالكنديالجبر،علم

نأاستطاعالمسلمالعربيالعقلأنواضحاوبدا.المتكلم

مشاركةيشاركثميتمثلها،وأنالأمثقافاتيستوعب

تميزهعنفضلا،الحضاريةالإنسانيةالجهودفيفعالة

.وابتكاره

وابنالبحتريالعصرلهذا،أعلامهوأبرزالشعر.

ولكن،الحقبةهذهشعراءأشهروهؤلاءالمعتز،وأبنالرومى

بشهرةيحظوألمالذين

لم"74!صزر!بنكا!كأ!صشير؟!،في"!وفيعلىمنهمكثير،كشهرتهم

نم3،ءلأ."أسور!ير،س!عيحيىبنعلىالمثالسبيل

!نما%!نمالأكا!ءلأ"ء7!ت،الصوليبكروأبوالمنجم

بن؟!!و!،في-صبنوالححسيندريدوأبن

لإ؟"؟!-الأكبروالناشئالضحاك

لاكاءسع.رزيألخبزوا

!ل!!لأ\،ؤساحةإلىعامةونظرة

\9لأ!إ"ا!"كا+العصر،هذافيالشعر

الصوليبكرأبوالتجديدحركةأنتوضح

متخيل()رسمعلىاقتصرتقدوالتطوير

فيوالاتساعالتفنن

حقبةفيامشحدثتالتىتلكاو،التقليديةالأغراض

والوصفوالغزلوالهجاءفالمديح،الأولالعباسيالعصر

المعاني.فيوغوصاتحليلامعانيها،فيالشعراءاتسع

العصرمستحدثاتمنوهو-والأماكنالمدنورثاء

فيالبحتريفتناولالعصر،هذاإلىقائماظل-الماضي

أطلالهويصفيرثيه،كسرىإيوانالمشهورةمعينيته

ويتجهراب.دقيقتصويرفىونقوشهلوحاتهويحلل

،اتساعأيماويتوسعون،الطبيعةإلىبالوصفالشعراء

والثماروالأشمجاروالأزاهيرالورودوصففىوخاصة

بابالوصفهذافىتولممعهمعنوينتج،المياهوجداول

للطبيعة:الواصفينالشعراءوأشهر.الوصفلفنجديد

-غيرالروميوابن.والصنوبريالروميوابنالمعتزابن

الطبيعةولغيرللطبيعةالمصورينالواصفينأبرع-مدافع

.الأخرىوالحسيةالبشريةالمشاهدمن

هذافيوالحفليةالسياسيةالخطابةضعفتالنثر.

الوعاظأيديعلىالدينيةالخطابةوقويتالعصر،
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هذاوفي.السابقالعصرفىالحالكانكماوالقصاص

يأالمذكرونهم،الوعاظمنجديدةطائفةنشأتالعصر

،الرازيمعاذبنيحيى:المثالسبيلعلىومنهم.المتصوفة

اطائفةاهذهمنأفرادعلىويؤخذ.الصوفىحمزةوأبو

ف!صةمثلالإسلاممناجسمامواعظهمفيأدخلواأنهم

مى،البسصاأيزيدأبوهؤلاء:ومن.الحلولوفكرةالتناسخ

والحلا!.

العصرمنذوازدهرتنشأتوقد-المناظراتأما

قاصرةتعدولمبها،الاهتمامتزايدفقد-الأولالعباسي

واللغويينالفقهاءإلىتجاوزتهابل،المتكلمينطائفةعلى

عليأبىبيندارماالمناظراتأشهرومن.والنحاة

داروما،الأشعريالحسنأبىوشميخهالمعتزليالجبائى

وداودأسشافعىااغقيهسمرلإبنالعباسأبيبين

أبىب!تداروما،بعدهمنداودبنمحمدثح!،الظاهري

ثعلبالعباسوأبىاجصرياالنحويالمبردالعباس

ومتىالنحوىالسيرافىبينكانوما،الكوفىالنحوي

ثمرةكانهذاوك!!.المتفلسفالمترجميونص!بن

وبخاصة،والمتباينةالواسعةالثقافاتلتيارأتطبيعية

الفلسفية.الثقافة

وأبرزنشاطها،عدىظلتفقدالديوانيةالرسائلأما

وأحمدالمتوكلكاتبالصولىالعباسبنإبراهيمكتابها

الرسائل.انظر:المنتصر.كاتبالخصيبابن

شهدهواسعاتقدماالأدبيالنقدحقق.الأدبيالنقد

شموأجةرمناهجهموتنوعالنقادكثرةفيمممثلاالعصر

!ضابهفيقتيبةابنالعصرهذانقادوأبرز.للأدبالنظرة

هداشهد!صما.والشعراءالشعرانظر:والشعراء.الشعر

يعدملاالذيالبلاغيالتأليففينضجاأيضا،العصر،

كتابالنقديةالبلاغيةالأعمالوأبرز.الأدبىبالنقدصلته

فيومتفرققليلنقدينثارمعالمعتزبناللهلعبدالبديع

الكاملكتابلايخلوكما،المحدثينالشعراءطبقاتكتابه

الكاملانظر:.بلاغيةنقديةنظراتمنالمبردالعباسلأبي

رائدةجهودمنللجاحظماإلىهذا.والأدباللغةفي

صائبة.نقديةبن!اتالممزوجةالبلاغةتأسيسفي

أمهاتظهورشهدالهجريالثالثالقرنفإنوبالجملة

أساسيةنقديةمصادرغدتالتى،الأدبيالنقدكتب

اللاحقة.للعصور

إلىالبويهيةارروأ!ةاقياممن.الثالثالعباسىالعصر

بدا.م(8521-549هـ،656-433)،بغدادسقوط

انقسمتالتيوالإماراتالدولأنالعصرهذافىواضحا

تنافس،منبينهامابحكم،كانتالعبامسيةالخلافةإليها

عاملكانتوإن،والحضاريالأدبىالازدهارفيسببا

الترجمةحركةكانتوإذا.الخلافةبناءفيسياسيضعف

فيثمارهاتؤتىبدأتقدالأجنبيةبالثقافاتوالاتصال

بظهورالاتصالهذانتائجتأكدتفقد،السابقالعصر

شعره،الأدبفنوناتسعتكمافذة،وعقليةفنيةمواهب

.ونثره

والشريفوالمعريالمتنبيظهرالشعرمجالففي

وبديعالتوحيديحيانأبوظهرالنثرمجالوفي.اشضى

الفرجأبوظهرالتأليفمجالوفى.الهمذانيالزمان

الأغاني،.انظر:لأغانياال!جرىبموسوعتهالأصفهانى

الذيالدهريتيمةبمؤلفهالثعالبيمنصورأبووبرز.كتاب

المشارقةمنكثيراحتذأهاالتأرلإلأدبىفىمدرسةكان

نشوارمثلالتنوخىعليأبيكتبإلىهذا،والمغاربة

.الشدةبعدوالفرج،المحاضرة

لوناالعصرهذافشهد،اللغويالتأليفحركةاتسعت

لابنالخصائصكتابفىتمثلأطغوياالبحثمنجديدا

فيتمثلكما.اللغويةالمعاجممنشتىأنماطوظهور،جنى

والعلوموالجغرافياال!سلاميالتاريخفيالتأليصحركة

غيرإلى،والتطبيقيةأبحتةاوالعلوموالفلسفة،الإسلامية

العقلهضمالتأليفيالنشاطهذاويعكمر.العلوممنذلك

والإسهامالابتكارعلىقادراجعلههضماأطثقافاتالعرلي

متميز.بجهدالإنسانيةالحضارةفي

علىحديثااصطلحمافأبرزها،الأدبيةالفنونأما

التأثيرذاتوليلةليلةألفمثل،الشعبيبالأدبتسميته

هذاثم،عنترةوسيرة،العالميةالادابفيوالعميقالواسع

رسالةنماذحهأدرزومن،الالت!صاريااضوءا
...لمصصءمن

أحلاءاالأبىالغفران

رسالةانظر:.المعري

فىظهرتكما.الغفران

شعبيةفنونالشعرمجال

اللوضىمنها،مستحدثة

وهكذا،.والموالياوالزجل

لهذاالعامةالصورةفإن

تدلوعلما،أدباالعصر

بهحققمتميزازدهارعلى

ا!لعريالعلاءأبونبوغهالعربيالإبداع

متخيل()رسمعلىالفذةومقدرته

.الابتكار

دونبيئةعلىقاصراوالعقليالفنيالابتكاريعدولم

الحواضرشتىليشملالابتكارهذارقعةاتسعت،بلأخرى

شاركواالذينالأعاجمديارإلىيتجاوزهاثم،العربية

والعقلي.الفنىالابتكارحركةفى-بعمق-

تجسيدعلىقادراجعلهفكريبصبغاصطبغالشعر

نبضهيفقدأندون،والحياةوالكونالإنسانقضايا
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ظهروقدوالتصوير،التخييلعلىالفذةومقدرتهالوجداني

شتىعمقفيتمثلالذيللشاعرنموذجاالمتنبيالطيبأبو

وارتكازلغويةوثروةالنظيرنادرةفنيةموهبةمع،الثقافات

خلالمنعصرههمومعنيعبروهو،الأصيلالتراثعلى

يمثلانوالمعريالمتنبيكانوإذاا!لتنبي.انظر:.وفكرهذاته

الطبيعىمنكانفقد،الإنسانيالتعبيرفىالمتفردالنموذج

دونهماكانواكنالشعراء،عشراتجوارهماإلىيظهرأن

يمثلونكانوا،حالكلعلى،لكنهم،وعبقريةنبوغا

متباينةشعريةاتجاهات

مختلفة.شعريةومستويات

أبوالشعراء:هؤلاءومن

وكشاجم،الحمدافيفراس

والشريفالدمشقيوالوأواء

الديلمىومهيارالر!ي

ويزخر.السعدينباتةوابن

للثعالبىالدهريتيمةكتاب

هؤلاءمنكبيربجمهور

الحم!انيفراسأبوفيظهرواالذينالشعراء

!ل(3)روأعجميةعربيةبيئات

الأندلصكانوإذا.مختلفة

محاولةفي،المشردتىفإن،الموشحبفنالمشرقيفاخر

المستحدثالفنهذابدراسةيتفردأنحاولللتميز،

الملكسناءابنفظهر،وأوزانهقواعدهواستخلاص

ابنعجزولئن.الموشحاتعملفىالطرازداربكتابه

وحصرالموشحأعاريضاستخلاصعنالملكسناء

سائراستخلاصإلىوفقفإنهالمتقدمكتابهفىأوزانه

النظريةلينج!سديدمنهجخلالمنقواعده

والتطبيق.

شعراءأسماءالعصرهذامنمتأخرةمرحلةفىونطالع

الشعراءأصدقمنوهما،مطروحوابنزهيرالبهاءمثل

والعفوية،بالرقةأشعارهمااتسمتإذالعصر،لروحتمثيلا

الحياةلغةمنكثيراتقتربالتىالسهلةاللغةتلكعنفضلا

الغزلإلىنزوعمنزهيرالبهاءلدىماإلى،الدارجة

الدعابةروحيعكس،حقيقيةمعاناةعنيعبرلموإن،الذي

لديه.الظلوخفة

منولغيرهالفارضبنلعمرالتصوفشعرنطالعكما

فيالتصوفلتيارصدىالصوفيالشعركانإذالشعراء،

العصر.هذا

أعمقالعصرلهذايشكلالصليبيالغزوكانوإذا

الشامديارفيخاصة،الناسحياةفىأثراالأحداث

الشعر،علىتأثيرهالغزوهذايتركأنالبدهيفمنومصر،

أفراحهمأوبهزيمةأحزانهمعنيعبرونالشعراءراحإذ

.أيوببنيمنالسلاطينمدحأوالمدنرثاءمعبنصر،

كان،الحقبةلهذه،العربيالشعربأنالاعترافينبغىولكن

تمامأبيمستوىفيفحلاشاعرانجدلابحيتالضعفمن

حركةعنالحماسيةقصائدهمافىيعبرانوهما،والمتنبي

.الرومضدالنضال

الفنالعصرهذافيالنثرأشكالأبرزالنثر.

مجرديعدفلمملحوظا،تقدماحققوقد،القصصى

بعضفيهاويحدث،الأديبيرويهاتراثيةحكايات

مقاماتوتعد.الابتكاريالقصصظهربل،التعديل

نماذجأوضحالحريريوتلميذهالهمذانيالزمانبديع

يتمثلتجعليميبصبغممزوجا،الواقعىالابتكاريالقصص

والثروةوالألغازاللغةألفاظمنا!لقاماتحوتهفيما

أدباءكانوإذا.المقاماتانظر:.والنقديةالبلاغية

شاركوافقد،بأشعارهمالعصرهذافىشاركواالمتصوفة

التيالابتهالاتتلكفيتمثلتالتيبكتاباتهمأيضا

عطاءابنوتلميذهالشاذليالحسنأبىأمثاللدىنجدها

.السكندريالله

النثرالعصرهذاعرفالشعبيالقصصجانبوإلى

للعاداتالاجتماعىالنقدحولدارالذيالفكاهي

وكتاب.الحكامبعضلممارساتالسياسيوالنقدوالتقاليد

القصصمناللونلهذانموذجقراقوشحكمفيالفاشودتق

الأيوبيالدينصلاخقائدقراقوشمنالساخر،الفكاهى

جاداالرجلكانفقد.الصليبيةالحروبإبانبمصرونائبه

مماتيابنجعلمماأحيانا،القسوةحدإلىعملهفيملتزما

ساخرةبصورة،الكتابهذافي،ويصورهعليهيحمل

فيها.مبالغ

هذافيكبيراازدهاراالأدبيالنقدازدهر.الأدبيالنقد

هذافيالنقادوأهمالنقاد.جهودمنسبقبمامنتفعاالعصر

والامدي،الجرجانيوالقاضيالعسكريهلالأبوالعصر

الأثير.وابنالقيروانيرشيقوابن

فىالنظريالاتجاهيمثلالعسكريهلالأبوكانوإذا

الجرجانيالقاضىفإنجعفر،بنقدامةبشيخهمتأثراالنقد،

التطيقيالاتجاهيمثلان،الموازنةفىوالامدي،الوساطةفي

اللأدبي.النقدفي

أشملفيعد،القيروانىرشيقلابنالعمدةكتابأما

بلالنقدعلىيقتصرلاإذالشعر،دراسةفيمؤلف

تعد،التيالتراثيةالثقافاتوبعضالبلاغةإلىيتجاوزه

وبخاصة،القديمالعربيالشعرلدرأسةمفتاحا،بحق

الجاهلي.

والناثرالشاعرأدبفيالسائرالمثلكتابأنكما

يجمعالذيالأدبيللنقدنموذجايعدالأثيربنالدينلضياء

والنثر.الشعربين
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هـ()656بغدادسقوطمن

العصرالحديتمطالعإلى

وهي،الانحطاطبعمرالأدبتاريخفيعرفماوهو

أحصراهذافيالإسلاميةالأمةواجهتفقد.جائرةتسمية

اخزواوموجة،الصليبيأمخزواموجةالغزو:منثلاثاموجات

ث!ابغداد،أسقطهتالتيهولاكو،بقيادةالأولىالمعوفي

ع!!فيهزيمتهالولاأصشامارمصرلغزوالعدةتعدبدأت

أضانية،االمغوليالغزوموجةهيالثالثةوالموجة،لىتجط

مضىالذي،جنكيزخانسلاأسةمنتيمورلنكوقائدها

وأحرقحلبخربحصما،العراقمدنغالبيخرب

فيالبعيدصداهاالثلاثالموجاتلهذهكانوقد.دمشق

.ونثرهشعرهاللأدب

هـ،648سنةمنحاكمةدوأ!ةمصرفيللماليكظل

وكان.أم651هـ،229عامالعثمانيالفتحإلىأم025

هروالفاأأ!طزكماالحهاد،فيعظيمةجولاتللماليك

أ!اهرابطولاتعنفضلا،ا!تجاينمعركةفيبيبرس

ص!حلفائهبصولاتو!!ذاالصليبي!ت،حربفيبيبرس

إنشاءفيازدهاراالمملوكيالعصرشهدكما،بعده

والفنالعلومفيوازدهاراالموسوعاتوتأليف!المدارس

ونثرا.شعراالأدبضعفبينما،المعماري

مأ516هـ،229عاممنذالعثمانيةالخلافةكانتثم

نهايةمع،الحديثالعصرإلىبمصرالمماليكدولةوزوال

،الهجريعشرالثالثالقرنومطالععشرالثانيالقرن

علىالعربيالعال!افيوالأدبيةالفكريةالنهضةوانبثاق

خلالالأد!أما.الختلفةأقطهارهبين-ذلكفي-تفاوت

تيار،الأولا:تيارينظهورمعالمهأبرزمنفكانالحقبةتلك

أصشعبي.اااللأدباتيار،والثانيالدينيال!دب

المدالازدهرتفقد،الدينيالادبتيارفيأما

تيارومع.الإسلامصدرفيبجذورهاموصولة،النبوية

المتدثرالصوفيالشعرتيارأيضايظهرالنبويةالمدائح

،الفارضوابنعربيابنطريقةعلىالفلسفيبالتصوف

هـ(.أ431)تالنابلسيالغنيعبدالتيارهذايمثلوممن

الس!ضدرياللهعطاءابنحكمتطالعناالنثروفي

تطالعناكما،بالتصوفالأخرىهيمتأثرةهـ(907)ت

الجوزية،قيمابنتلميذهوكتب،ورسائلهتيميةابنممتب

العصر.هذافيالإسلاميللأدبأصسلفياالتيارتمثلوهي

الصوفي،الأدبينمنكليع!صأنالبدهيمنوكان

الاتجاه!ت.هدينب!تالصراعصةحر،والسلفي

شعبيةأشكالاكتشرتفقدالشعبيالأدبتيارفيأما

انشغالأنويبدو.لهلغةالدارجةمناتخذالديكالزجل

متعددةأش!!الآمنهوتشقيقهمالزجلبفنالمشارقة

المغربيسعيدابنانتباهلفتقدذلكثل،التلاوين

فيمنهألوانايسجلفراح،المشرقإلىرحلتهفيالأندلسي

هذافىوتستوقفنا.المشرقأهلحلىفيالمشرقكتابه

أهمالباحثونعدهالذيسودونابنشعخصيةالعصر

كتابوله،الهجريالتاسعالقرنفيشعبيةشخصية

خمسةفيجعله،العبوسومضحكالنفوسنزهةبعنوان

يأوالتصاديق،القصائدفيالأولاالباب،أبواب

اللفظمنتخللمأعصحىباقصائدوهي،المقدمات

البيداءالحكاياتفي،الثانيوالباب،أط!طهةيسوقهالعامي

بالعامية،كتبها،الهباليةالموشحاتفيوالثالثالملافيق،

العجيبةالطرففيوالخامسوالمواليا،الزجلفيواشابع

نفسهالفصيحالشعرأنللنظرواللافت.الغريبةوالتحف!

ماوببعض،وصورهبمعانيهللضحكمثيرسودونابنعند

عامية.تعاليرمنأغصيحةالغتهتخللت

الشعبي،طابعهفىساواهأوالشعرفاقفلعلهاششرأما

فيالشعبيةالطبقاتبينسيارةشائعةعنترةسيرةزالتفما

الشعبية.السيرة:انف!إومحافلهرا،أسمارهم

عنوانه:كتابالحقبةهذهفيالشعبياشنثرصورومن

يوسفلمؤلفهشادوفأبيقميدةشرحفيالقحوفهز

وا!شناولالساخرالشعبيالنثرمنلونوهو،الشربيني

وفقر.جهلمنتخللهبماالحقبةهذهفيالمصريالريف

هزخياتيا،كانبطولياالشعبيةالسيرةنثريكونولينما

واقعيا.فكاهياوأمثالهالقحوف

الشعرفيأدبيينتيارينأبرزالعجالةهذهتناولت

فإلىعليهما،الأدباقتصماريعنيلاذلكول!شوالنثر،

لمسائرالأدبعرف،والشعبيالدينيالشعرتياريجانب

الذي،الحمالممةشسعروبخاصةأطشعر،أضقليديةاالأغراضا

الأحداثتجاهومشاعرهالعربىالإنسانوجدانعنعبر

المغولي.والغزوالصليبيةالحروبتياراتشيممثلةالجسام

ينهضأن،لضعفه،يستطعليأحربياالشعرولكن

التقليديالنثرأنكما،الاحداثهذهعنالتعبيربع!ء

الخطابةظلتإذ،الشعبيالنثرجانبإلىموجوداظل

مسجوعةلغةفيالعصرهذافيقائمةوالرسالةوالمقامة

مصنوعة.

عنالحديثبصددونحن-هنانشيرأنينبغيولكن

السيرةفنيازدهار:الأولىمهمت!ت:حقيقتينإلىالنثر،

والثانية:.أدب،الرحلات؟السيرةالظر:.والرحلةالذاتية

النثرمنمنهامواضعتخللمالتاربوالحغرافياكتبأن

التأثيروقوةأضجربةباينبضالذيالوصفىالإبداعي

الإبداعي.النثرصميمفييدخلهامما،الصياغةوجمال

الذاتيةالسيرةكتبمنذكرناهمامعالمواضحعهذهوتعد

خيمتالذيالعصرهذانثرفيمعاطعضوءنقاط،والرحلة

والضعف!.الصهشعةعليه
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الأندلسفيالأدب

تحتوظلت،للهجرة29عامالأندلسالمسلمونفتح

تاريخهـ،898عامحتىقرونثمانيةمنأكثراللإسلامراية

بينثقافياجسراالأند!وتعدمنها.المسلمينخروج

النصرانيالغربتنسمطريقهافعن،والغربالشرق

حلقتحضارةوهي.الإسلاميةالعربيةالحضارةنفحات

وجناح،الإسلاميالدينوهىالعقيدةجناح:بجناحين

فيعربياالأندلسفيالآدبكانثمومن.العربيةاللغة

طبيعةمنبكثيرذلككلامتزجوقد.وأساليبهوبلاغتهلغته

أحضانها.فينشأالتيالأندلسيةالبيئة

عرفت.والأدبيةالفكريةوآثارها،السياسيةالحياة

هي:سياسيةعصورستةالأندلس

خلالالأندلسحكمأهـ(.)59-38الولاةعصر

الأمويونالخلفاءتارةيعينهمواليابمعشرثمانيةالفترةهذه

،الولاةهؤلاءوأولإفريقيا،فيعمالهموأخرىدمشقفي

عبدبنيوسفواخرهمنصيربنموسىبنالعزيزعبد

.الفهريالرحمن

والبربرالعرببينالقبلىبالصراعالعصرهذاامتاز

علىتمالأندلسفتحلأن،بأنفسهميفخرونكانواالذين

ثوراتكانتولذلكزياد،بنطارقهومنهمرجليد

نزاعظهرثم.الفترةهذهخلالالأند!فيتهدألاالبربر

همفالبلديونبموالشاميينبالبلديينعرفوامنبينآخرقبلي

هموالشاميونالأولىالفتححركةفىالأندلسعرب

وكذلك.الفريقينبينصراعداروقد،اللاحقةالأفواج

تركواليمنيةالمضريةبينثالثقبليصراعثمةكان

.الفترةهذهعلىبصماته

بسببعلميةأوأدبيةلنهضةمهيئاالعصرهذايكنلم

نجدلاثمومن،فيهيموركانالذيالسياسيالاستقرارعدم

.الفترةلهذهمميزةأدبيةخطوطا

الأول:قسمينإلىالعصرهذاينقسم.الأمويةالدولة

عبديدعلىوتأسستهـ(،003-)138قرطبةإمارة

الذيمروانبنعبدالملكبنهشامبنمعاويةبنالرحمن

بعدالداخلاستطاعوقد.الداخلالرحمنبعبدعرف

علىالعباسيينوقضاءدمشقفيالأمويةالخلافةسقوط

كثيرةمغامراتويخوضبنفسهينجوأنالأمو!نمنكثير

فيللأمويينمجداألسه!الذيقريشعهـقرمنهجعلت

بعدهمنقرطبةإمارةحكمعلىتناوبحيث،الأندلس

.وأحفادهأبنائهمنمشة

وانعكسبالأندلسالمسلمينقوةنمتالعممرهذاوفي

الداخليالنشاطأنحينعلى،الخارجيةممياستهمفيأثرها

العاصمةقرطبةمنجعلوالعمرانالبناءمنحركةشهد

الحكمالأميركانكما.والغربيةالمشرقيةالعواصمبيندرة

الرحمنعبدكانوإنوالفقهاء،للعلماءمؤثراهشامبن

والادابالعلومرعايةفيقرطبةأمراءأشهرهوالأوسط

.والفنون

حكامهكانإذالعصر،هذأفيالأدبيةالحركةنهضت

بمالقولوفصيحوالنثربالشعريعنونالعربيةطبيعتهمبحكم

عبدكانكما.والأدبالعلمبأهلعامرابلاطهمفجعلوا

مقطوعاتهأشهرومنوأديئا.شاعرانفسهالداخلالرحمن

بوطنهوذكرتهشجنهأهاجتالتيللنخلةوصفهالشعرية

:يقولحين

نخلةالرعحافةوسطلناتبدت

النخلوطنعنالغرببأرضتناءت

والنوىالتغربفيشبيهيفقلت

أهليوعنبنىعنالتنائىوطول

غريبةفيهاأنتبأرضنشأت

مثلىوالمنتأىالإقصاءفيفمثلك

شاعرافصيحابليغاهشامبنالحكمكانوكذلك

البلاد:فيالأمنبإقراريفخرشعرهومنمجيدا،

راقعابالسيفالأرضصدوعرأبت

يافعاكنتمذالشعبلأمتوقدما

ثغرةالآنبهاهلثغوري:فسائل

دارعاالسيفمستنفيأبادرها

قراعهمعنأكنلمأنيتنبيك

قارعابالسيفكنتوأنيبواب

:يتغزلقولهومن

مملوكاحبهفرطمنظل

مليكاذاكقبلكانولقد

ظلمازيدشكاأوبكىإن

وشيكاحمامايدنيوبعادا

صباالقصرجآذرتركته

تريكاالصجدعلىمستهاما

الرحمنعبدالشعراءالأمراءزمرةمننستثنيولا

قوله:مثلفيالأوسط

النهارلثمسلىبدتماإذا

طروباذكرتنىطالعة

غالبمنالميامينابنأنا

حروباوأطفيحروباأشب

عبدبنمحمدبناللهعبدقرطبةأمراءأخروكذلك

قوله:غزلهرقيقومنمطبوعاشاعراوكانالرحمن

اوجعكماالمشتاقيامهجة

أخضعكماالحبأسيرويا

لحظهامنالعينويارسول

أسرعكماوالتبليغبالرد
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ريدبنعاصماالأمراءغيرمنالإمارةشعراءومن

،لشعرهموضوعاالعمىمحنةمنجعلالذي،العبادي

قوله:لمحنتهتصويرهأجملومن

إنماضريراأعمىورأت

بالعصالم!نالأرضفيمشة

قولةوقالتوجدافبكت

المدىمنيبلغتحرىوهي

قولهامنقرحففؤادي

كالعمىداءالأدواءمامن

شواعرسيدةالتميمةحسانةفتعدالشاعراتأما

بنللح!آمدحهاقولهاجمي!!ومن،منازعةغيرعصرها

:هشام

لهالأنامانقادالذيالإمامأنت

الأمالنهىمقاليدوملكته

كنفاليمابهتإذاأخشىشيءلا

العدمولايعرونيإليهآوي

الاتجاهعلىيسيرالفترةهذهفىالشعركانوقد

بناءفيالقدماءمنهجويتبعالمشرقيةالمدرسةفيالمحافظ

وترسمأجاديةاعالممنصورهاواستيحاءالقصيدة

كل،وهجائهوفخرهمدحهفيالتقليديالشعرموضوعات

وقوافطويلةوبحورجزأ،وألفاظفخمةعباراتفيذللث

نهضةالعصرهذافىالأدبنهف!فقدكلوعلىر

سباتيسيروأحلماءزالالأدباءالحكامعنايةبسببواسعة

حياتهم.

-003)قر!هخلافطعهدفهوالثانيالقسمأما

عظيمةخلافةإلىقرطبةإمارةتحولتحيثهـ(.422

محمدبنعبدالرحمنوهو،الثالثالرحمنعبديدعلى

وعرف،الأوسطعبدالرحمنبنمحمدبنعبداللهبن

الأمويينأمراءمنتسمىمنأولوهوالناصر.بعبدالرحمن

بالأند!خليفةنفسهوأعلنالمؤمنينبأميرالأندلسفي

الله.لدينبالناصروتلقب

مختلففيازدهارهذروةبلغعصراالأندلستشهدلم

فقدالعصر.هذافىالأندلسمابلغته،الحياةمجالات

عبدوكان.واسعةلهضةوالفنونوالعلومالادابنهضت

وأصئللاطه،والكتاببالشعراءالعنايةكثيرالناصرالرحمن

.الأمويالناعرانظر:.والأدبالعلملأهلقبلة

الفريدالعقدصاحبالأندلسيعبدربهابنويعد

والزوابعالتوابعصاحبشهيدبنعبدالملكبنوأحمد

العصر.هذاشعراءأشهرمنجهورلنالملكوعبد

الحكماابنهإلىالناصرالرحمنعبدبعدالخلافةانتقلت

فيالعطرةمصيرتهاالأندلسفواصلت،كأبيهأمرهوكان

بأمرحياتهفيعهدقدالحكموكان.المجالاتمختلف

الذيعامرأبىبنمحمدإلىهشامابنهعلىالإشراف

هشاماحجبحين،الحكمعلىالحكمموتبعداستولى

ولقبللأندلسالفعليالحاكمهورأصبحالشرعىالحاكم

المنصور.بالحاجبنفسه

السياسية،الأندلسنهضةاتصلتالمنصورعصروفي

للخلفاءكانتالتيالصدررحابةمنشيئافقدتوإن

للعلوممحباشاعراأديباالمنصورالحاجبوكان.السابقين

منوكانالختلفة،جوانبهفىالأدبفنهض،للأدبمؤثرا

هانئوابنالقسطلىدراجوابنالرماديالعصرشعراءأشمهر

وغيرهم.

دخلتهـ()293عامرأبيبنالمنصوروبموت

الدولةانقطاعإلىأدتالتيوالصراعاتالفتنفيالأندأسا

النهايةبدايةذلكوكان،الخلافةعقدبانتثاروموتهاالأمويةا

عامر.أبىبنالمنصورانظر:الأندأص!.فى

تقسمتهـ(.365-004)الطوائفملوكعصر

منعددإلىالأمويةالخلافةسقوطعقبالأندل!م!

القدرةنفسهفييأنسمنكلوكان،والطوأئفالدويلات

التيبالإمارةيستقلموالىأوعرباالطوائفرؤساءمن

أهمومن.لهعاصمةفيهامدينةأهممنويتخذيحكمها

الحمودية.الدولة-ب.الزيريةالدولةأ:الدويلاتهذه

الدولةهـ-.العامريةالدولةد-.الهوديةالدولةب-

الجهورية.الدولةز-.الأفطسبنىد:أ!ةو.أسباديةا

اضون.اذيح-دوأ!ة

حروبوملوكهاالممالكهذهح!صامب!تنشأتوقد

كما.الفرنجةبملوكبعضهماستعانةفيهاالأمربلغ،متصلة

مجالاتفيالتنافسإلىبينهمالسياسيالتنافستجاوز

وتشجيعوالغناءالطربومجالعروالفنوالأدبالعمران

بالبهرجفريقشغلذلكمنوبالرغموالشعراء.الكتاب

مماالخلفاء،بنعوتوالتلقبالصغائرعلىوالتهافتوالترف

حينحقهمفيصادقةعمارابنالشاعرسخريةجعل

:يقول

أندلسأرضفىيزهدنيمما

ومعتمدفيهامعتفمدأسماء

موضعهاغيرفيمملكةألقاب

الأسدصولةانتفاخايحكيكالهر

فائقةبرعايةالأدبيةالحركةحظيتحالكلوعلى

شعراءأنفسهمكانواالذينالح!صامهؤلاءمنعدديدعلى

المتوكلوابنهوالمظفرأشمبيليافيعبادبنكالمعتمدوأدباء،

ليمستوإشعاعاتهالأدبمراكزأصبحتكما.بطليوسفى

الأموية،الدولةعصرفيالحالكانكماوحدهاقرطبةفي

أخذوقد،العواصمبتعددالثقافةمراكزتعددتولكن
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نيلفيرغبةبلاطكليقصدونوالشعراءوالأدباءالعلماء

نحكمأنعدلأفليسثمومنلهه!الحكاموتكريمالحظوة

وضعفهفرقتهمنظورمنأدبياحكماالطوائفعمسرعلى

نهضةنهضفقدسياسيا،تردىوإنفالعصر،السياسيين

واسعة.أدبية

دولةنشأتهـ(.555-94)5المرابطيندولة

صنهاجة،قبائلزعماءأحديدعلىالمغربفىالمرابطين

إلىأمرهاآلمؤسسهاموتوبعددينيا.أساسهاوكان

فيالمقدمهوتاشفينبنيوسفوكان،تاشفينبنىأسرة

الدينيالجهادمنقاعدةعلىأقامهاالتيالدولةهذه

العريض.

جمعالفترةهذهوفي

رايةتحتقوتهمالأسبان

وهاجموا،الصليب

وقضواالأندلسيةالدويلات

،الأخرىتلوواحدةعليها

أشبيليامدينةبلغواحتى

فاضوعباد،ابنعاصمة

بنالمعتمدأشبيلياحاكم

عبادبنالمعتمدمنالنجدةطلبإلىعباد

متخيل()رسمبالمغربالمرابطينأميص

قالذلكفيروجعوعندما

وكانالخنازير(.رعيمنخيرالجمال)رعىالمشهورةقولته

إلىوعبرالاندلساستغاثةتاشفينبنيوسفلبىأن

بالزلاقةالمشهورةالموقعةفيالفرنجةعلىوانتصرنجدتهم

الزلاقة،انظر:مظفرا.منصوراالمغربإلىوعادهـ()947

موقعة.

مرةالمعتمدالفرنجةويناوشسنواتثلاثوتنقضي

الأندلسإلىعبرالذيتاشفينبابنثانيةفيستعين،أخرى

قضىالمرةهذهفيولكنههـ()484الأعداءعلىوقضى

وبدأملكهإلىالأندلسوضممعهمالطوائفملوكعلى

ابنههـوقام005سنةيوسفوتوفيعليها.المرابطينحكم

.بعدهمنبالأمرعلى

منقاعدةعلىيرتكزالأندلسفيالمرابطينحكمكان

عصرهمفيوالفقهاءالعلماءنعمثمومن،الدينيالجهاد

حسيكنلمإذوالأدباء،الشعراءحظوقل،وتجلةبتكرمة

سبقهممنحسشفافيةفيالعربيةباللغةالمرابطينحكام

.العربالحكاممن

منفيهاوماالأندلسحياةفىينغمسونالمرابطونبدأ

ونتيجة،الحربيسمتهمويفقدون،ومجونوترفدعة

الفرنجة.جيوشمنمتلاحقةبهزائمجيولثمهممنيتلذلك

عنوخرجواعليهمأشبيلياهـأهل045عامفىثارثم

بنالمهديخليفةعليبنالمؤمنعبدوبايعواطاعتهم

.بالمغربالموحديندولةمؤسستومرت

قبليةإفريقيةدولةهـ(.675-425)الموحديندولة

المرابطين.دولةأعقابفىالمغربفينشأت،دينية

دعوتهاوجوهر.المصامدةقبائلإلىنشأتهافىوترجع

ابنمؤسسهاوكانالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر

وفصاحةالدينعلىوغيرةونسكورعصاحبتومرت

.وبيان

وخلعالمرابطينعلىالأندلسأهلثورةأعقابوفي

ملوكعهدفيحالهامثلإلىالأندلستردتطاعتهم

فالتمس.الإسلاميةالمدنيهاجمونالفرنجةوعادالطوائف

بنالمؤمنعبدفعبر.الموحدينمنالنجدةالأندلصأهل

مدنهامنكثيراوفتحالأندلسهـإلى525سنةعلي

ذلكوكان،لهعاصمةأشبيلياوجعل،ملكهإلىوضمها

بها.الموحديندولةوقيامالمرابطيندولةنهاية

عظيما،اهتماماوالعقيدةالدينبأمورالموحدوناهتم

بالبناءاهتموأكما،بتشجيعهموالادابالعلوموحظيت

أبيعهدفيمجدهاأوجالدولةهذهوبلغتوالمعمار.

أبىولدهعهدفيثم،المؤمنعبدبنيوسفيعقوب

مائةحوالىللأند!الموحدينحكمداموقد.يوسف

هـ،195سنةالأركالمشهودةمعاركهمومن.سنةوثلاثين
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استردادمنبعدهامنالنصارىملوكتمكنإذ،الأندلس

الاسترداد،بحربعرففيمافأخرىواحدةالمدن

دولةوانحصرت،ومرسيةوبلنسيةوقرطبةأشبيليافسقطت

بدولةماعرفهيالجنوبفيصغيرةرقعةفيالأندلس

الأحمر.بني

دولةسقوطبعدهـ(.898-)635الأحمربنيدولة

صاحبهودبنمحمدتمكنالأندلسفيالموحدين

وفي.الأندلسيةالمدنمنعددعلىنفوذهمدمنبطليوس

الأحمربنيمننصربنيوسفبنمحمدظوالفترةهذه

لقتاليتصدىوأخذ،الأندلسفيالعربملوكاخروهم

شرارةفىالأخيرالنفسهودابنمعمشكلا،النصارى

النصارىيردأنمنأضعفكانكليهماأنغيرالجهاد،

الاستيلاءالإفرنجفاستطاع.مملكتهيحميأنأوملكهعن

الأندلسفيللمسلمينيبقولمهودابنوقتلألمريةعلى

هذهاستطاعتوقدالأحمر.بنوأمرهايتولىغرناطةسوى

نحوالأندلسمنالمسلمينخروجتؤخرأنالصغيرةالدويلة

.الزمانمنونصكمفقرنين

الظروفهذهفىغرناطةمملكةالأحمربنوأقام

فتنعصرعصرهمكانالسياسيةالناحيةفمن.الصعبة
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،والنصارىالمسلمينب!تمتصلةحروبوعصر،وانقلابات

عمهما.ينصرفودوأخرىبنجدتهمالمغربملوكيمدهمتارة

الأحمربنيمنأقوياءمعلاطينالعصرهذاعرفوكما

فيودخلواالعدوأمامتخاذلواضعفاءلمملاطينعرف

السلطانبينالدائرالصراعفيذروتهالأمروبيئ.طاعته

منمحمدعبداللهأبيوابنهسعدبنعليمالحسنأبي

لاحيةمنسعدلنعبداللهأبيوعمهالاخيربينثما،ناحية

بفراروابنهالأبابينطويلصرابعدالأمروانتهى.أخرى

إيزابللا.ألم!صةارفرديناندبالملكمستغيثا،قرطبةإلىالابن

أطقضاءأسبانيافييتحمعونأوروبانصارىكانوبينما

لينأشدهاعلىالحربكانت،الأندلسفيالمسلمينعلى

بلغوقد،الداخليةبالانقساماتالأمروانتهى،السلطانين

فيهالأعيانأشارمجلسفعقد.غرناطةمشارفالنصارى

الأندأص،فيالمسلم!تأمرآخرذلكوكانالمدينةبتسليم

فردينالدإلىمفاتيحهاغرناطةملوكآخراللهعبدأبوفسلم

الإسلامتاريخمنهـصفحة898عاموانطوتوإيزابللا،

الآتارصزخمافيهاخلفوات!انيةقرونبعدالأندلسفي

المناحي.مختلففيوالحضارة

الباىدينهضةغرناطةعرفتالعصرهذاوفي

ولعل،والفسونالآدابفينهضةوكذلكوالعمران

مجالاتإلىغرناطةأه!!دنجعالقريبالخطرمنالتوجس

للطاقاتمنافذونثراشعراالأدبمناتخذتأضنفيس،امن

المكبوتة.

اتسمت.الأندلسفيوالأدبيةالسياسيةالعصورتقييم

الإمارةتأسيسعصركانفإن،خاصةبسماتالعصورهذه

نهضةمنأعقبهلماالأولىاللبناتوضعفيالطريقبدايةهو

مابلغتهذروةيمث!الأمويالعصرفإن،وأدبيةوعلميةعمرانية

الطوائف،ملوكعصرأما.مزدهرةنهضةمنالأند!

الأدبيةالحركةلاردهارتميز،السياسيترديهمنفبالرغم

لم!!انةتأسيسمع،الموشعفنوازدهاروالشعراءالشعروكثرة

الحكامبلاطفيحفاوةمنوجدوهلماوالأدباء،أحلماءا

فيهضعفتدينياعصرافكانالمرابط!تعصرأماالختلفين.

كبيرا.رواجاولقيالزحلفنفيهوظهرشيئا،الأدبيةالحركة

إلىفيهالدينيالتأملأدىأسذياالموحدينعصركانومثله

الفلسفيالتفكيرمنذلكتبعوماالفلسفيةالحركةنشاط

حياةمنفيهبماالجلاءعصرأوالأحمربنيعصرويبقىالحر.

تارةفهوكثير،لشعريفيضورخاءوترفوتوجسقلق

فقد،والمجونالدعةحياةيصوروأخرىالنكبةيصف

وال!صارث،المحنمنهادئةنارعلىالأدبيةالفنوننضجت

واسعة.نهضةوالشعروالزجلالموشحفنهض

الأدبيةالفنونتشمل.الأندلسفىالأدبيةالفنون

النثروكذلكوالزجلوالموشحاتالتقليدي:بأنواعهالشعر

سيليكما،وخلافهوتوقيعاتومقاماتترسلمن

تفصيله.

الأندلسي،المجتمعفيالشعرشيوعالنظريلفتالشعر.

شاركهموإنماالمحترفينأصشعراءاعلىوقفاالشعري!شلمإذ

والفلاسفةوالفقهاءوالكتابوالوزراءالأمراءذلكفي

الأندلسيفالمجتمع.وغيرهمواللغةالنحووأهلوالأطباء

ثموآدابها،العربيةعلومعلىالقائ!أضقافيات!صينهسبب

كل،الخيالوتحركالعواطفتستثيرأضيالدلسرالأطبيعة

تحولوكأنماوسليقةطبعاالشعرشنفسالمجتمعجع!!ذأك

شعراء.إلىأهلهمعظم

الأندلسفيالشعرينقسم.الأندلسيالشعراتجاهات

الاتجاههذاويهتم،المحافظالاتجاه-أ:اتجاهاتثلاثةإلى

بناءفىالقدماءمنهجويتبعالتقليديةبالموضوعات

لاوعباراتجزالةالفاظهوفي،بدويوأسلوبه،القصيدة

وقوافيهفطويلةبحورهوأما،وحوشيةخشونةمنتخلو

واقعفيكانوإنالمشرقنماذجيحتذيالاتجاههذا.غنائية

ما،الإمارةتأمحيسفترةوهي،الفترةتلكفىالأندكسا

ألمحافظ.الشعرسمةوهيالتقليديةالموضوعاتغلبةيعموع

عنيعبرشعراتتطلبوحروبصراعاتفترةكانتأغترةفا

أريحيةتهزهمعرباالحكامكانكما.سةوالحطالفخر

فلاالصادقالحبعنيعبرفكانالغزلأما.والكرمالمدح

بنبعنترةيذكرفارسعاشقأوعاشقلفارسإل!مجال

الاباءعالميتمثلونكانواالأندلسأهلولعلشسداد.

فىوهم،والواحاتوالكثبانالصحراءحيثوالأجداد،

وكأنهم،العالمذلكعنيبعدالذيالأندلسعالرا

لتقليدبسامابنفطنوقد.المثاليالعالميستلهمون

وهيمثلا،أصبحتالتيالعبارةفأطلق،للمشرقالأندلمه!

،المشرقأهلمتابعةإلاأبواالأفقهداأهل"إن:قوله

،قتادةإلىالحديثرجوعالمعتادةأخبارهمإلىيرجعون

الشامبأقصىطنأوغرابالافاقبتلكنعقلوحتى

كتاباذلكوتلواصنماهذاعلىلجثوا،ذبابوالعراق

سماتهالاتجاهلهذاكانذلكمنوبالرغممحكما".

السماتتلكجعلتوقد،الأندس!ىالشعرفيالخاصة

للشعرالأولىالملامعوطبعت،مستقلةذاتيةالشعرلهذا

هذاشمعرأءاشهرومن.المشرقيالشعرعنوميزتهالأندلسي

هشامبنوالحكمالخشىوأبوالداخلالرحمنعبد:الاتجاه

-2.الباكرةالفترةشعراءمنوغيرهمناصحبنوعباس

أبوبالمشرقلواءهحملالذياللاتجاهوهو،المحدثال!تجاه

دعاةمنإليهمومنوأبوالعتاهيةالوليدبنومسلمنواس

وطرقواالمحافظألاتجاهعلىثارواحيثالتجديد،

طريقةفيهخالفواجديد،بأسلوبجديدةموضوعات

.القصيدةبناءفيالقدماء
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ناصبنعباسيدعلىالاتجاههذاالأندلسعرف

الأندلسفيالمحدثالاتجاهوممثل.المشرقمننقلهحيث

منالقصيدةفيبذاتهاقائمةتكنلمبأغراضباهتمامه

كلوالزهد،والمجونالشاذوالغزلالخمرياتفظهرت.قبل

الدعابةروحمنيخلولاقصصيأسلوبفيذلك

لغةفيحضريةعناصرمنفتتاثفصورهأما.والسخرية

والقوافيالقصيرةالبحورإلىيميلوإيقاعالألفاظيسيرة

الرقيقة.

نإإذ،الأندلسفيواسعاصدىالاتجاههذاوجد

العيش،ودعةالترفمنلونعلىانفتحتالأندلسحياة

زريابأدخلهمابفضلوالغناءالموسيقىمجالسفكثرت

تشجيعمنالحكاممنمالقيهبفضلثم،وآلاتألحانمن

أصدقلأنهبالإعجابالاتجاههذاالشعراءفتلقى.وعناية

ورقةالترفغمرهاالتيحياتهموعنواقعهمعنالتعبيرفي

روادأشهرمنالغزالحكمبنيحيىالشاعرويعد.العيمق

الاتجاههذأظهرالجديد.المحافظالاتجاه3-.المحدثالاتجاه

هوثمومنالمحدثالاتحاهتطرفبسببالمشرقفي

دونموروثهوإلىطبيعتهإلىالعربيالشعرلإعادةمحاولة

العقلرقيمنالإفادةإلىالاتجاههذاعمد.بداوةأوجمود

واسعةنهضةمنالإسلاميةالعربيةالثقافةبلغتهبماالعربي

الاتجاههذاوكان.الحضارةأسبابلهتوفرتمجتمعفي

وكذلكوموسيقاها،ولغتهاالقصيدةبناءمنهجفىمحافظا

المضمونفىمجددولكنهوروحها،وأخلاقهاقيمهافي

أبوويمثل.أسلوبهفيوكذلك،وصورهالشعرمعانىوفى

وقد.المشرقفيالاتجاههذادعائموالمتنبيوالبحتريتمام

الأندلسيينمننفريدعلىألاتجاههذاالأندلسعرفت

.تماموأبيالبحتريبأشعارللأندلسوعادواللمشرقرحلوا

المجتمعكانإذ،نضجهذروةهىالخلافةفترةوكانت

بالمستحدثاتالانبهارتجاوزقدالفترةهذهفيالأندلسي

فيعنهافعبروا،الثانيالقرنشعراءبهرتالتيالحضارية

المجتمعكانالثالثالقرنفيولكنوتمرد.ومجونلهو

المحافظالاتجاهوجدثمومنوتعقلااستقراراأكثرالأندلسي

متجاوزاالفصيحللشعرالمثلىالصورةهووأصبحقبولآ

.والمحدثالقديمالاتجاهين

فيالاتجاهبهذاالثالثالقرنمنذالأندلسأشعارتأثرت

والصياغةوالموسيقىواللغةوالأفكاروالروعالمنهج

الذيالنموذجهوالمشارقةأعلامشعرواضحى.والأسلوب

ربهعبدابنالأندلسفىالاتجاههذاأعلامومن.يحتذى

وغيرهم.والرماديهانئوابن

الأندلسشعراءعالج.الأندلسيالشعرأغراض

باهتمامالأغراضبعضتميزتوإنالشعرأغراضمختلف

الحضارةجوانبأحدخاصةالشعرويمثلغيرها.منأكثر

وعنالحضارةتلكقوالبعنعبرفقد،الأندلسيةالعربية

السياسيةالصراعاتطبيعةعنعبركمامضمونها،

الأندلس.فيالاجتماعيةوالتغيرات

،الغزلالأندلسيالشعرعالجهاالتيالأغرأضأهمومن

رقةفيعنهاالمعبرالعواطففيالرقةتلكوأوصدمماته

شعرطبيعةفيإيجابىدورالأندلسيةللحياةوكان.البيان

الماديالوصفحدودعنديقفحسيغزلفهو،الغزل

منوبالرغم.حولهالبيئةمنالمحبوبأوصافمستعيرأ،

كابنلهم،مذهباالعفيفالغزلاتخذوأمنفهناكذلك

:يقولالذيالجيافيفرخ

عنهاصددتالومهـالوطالعة

بالمطاعفيهاالشيطانوما

فباتتسافرةالليلفىبدت

القناعسافرةالليلدياجي

قلبيجمحاتالهوىفملكت

طباعيعلىالعفاففيلأجري

بمجالسارتباطهالأندسميالغزلسماتأهمومن

لمثمومن.اللاهيةالحياةتلكعنوتعبيرهوالخمراللهو

ملوكعصرفيخاصة،نابيةألفاظمنالغزليسلم

ماجن.مستوىعنمعبرامعانيهفيأسفحينالطوائف

لموإن،روادهلهشعرياغرضاالشاذالغزلكانكما

تأثيريبدووبالمثلمثلا.المشرقفىنواسكأبى،منهيكثروأ

الكنائسوذكرالنصرانياتبالفتياتالغزلفيالبيئة

البيئةمعطياتمنذلكإلىوماوالصلبانوالرهبانوالأديرة

الأندلسية.

نأالتحبير،لطفبجانبالأندلسيالغزلمافيوأجمل

ويحنالشاعريبكيحينخاصةالتأثيرشديدمنهالصادق

الاتجاههذاقمةزيدونابنويمثل.متكلفغيرإيقاعفي

أجملهاومن،المستكفيبنتولادةإلىقصائدهفيخاصة

نونيته:فيقوله

ضمائرناتناجيكمحينتكاد

تأسينالولاالأسىعلينايقضى

فغدتأيامنالفقدكمحالت

ليالينابيفابكموكانتسودا

وابنزيدونابنالأندلسفيالغزلشعرأءأشهرومن

قدالشعراءكلكانوإنشهيد،وابنالإسرائيليسهل

.الغزلشعرفيبدلوهمأدلوا

والخلفاءالأمراءإلىموجهافكانالمدحشعرأما

التيالصفاتأولهما:حياتهممنجانبينويتناول.والحكام

،وكرمووفاءشجاعةمنممدوحهعلىالشاعريخلعها

وعزنصرهيالتيالممدوحانتصاراتالثانيوالجانب

الحربية.لمعاركهموصفثم،والمسلمينللإسلام
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أغخامةوا،والسهولةالجزالةبينالمدحأسلوبويتراوح

يميلعامبوجهولكنهعنها.المعبرالمعانيلطبيعةوفقا،والرقة

بناءطريقةتختلفوقد.والصياغةالعبارةفيالتأنقإلى

نهجينهجكانفبعضهاوآخر.شاعربينالمدحقصائد

ثمللرحلةووصفونسيبطلليةبمقدمةفيبدأ،الأقدمين

أإيعمدمنالشعراءمننجدبينما،المدحإلىيتخلص

بينثالثصمفويقدم.مقدماتدونمباشرةموضوعه

اصمجاأوالطيعةوصفأوالغزلمنشيئاممدوحهيدي

.المدحإلىينتقلذلكوعقب،والعتابالشكوىأوالخمر

الشعريالغرضهذافىالأندلسشعراءأشهرومن

دراجوابنزيدونوابنهانئوابنحمديسابن

أ-جيعالمشاعراالمحترفينالشعراءمننجدولا.القسطلى

أخرض.اهذا

بنعلىالحسنأباالأميرمادحاحمديسابنيقول

يحيى:

الأغمادسرائريداكتفشي

هواديواختلاءهاملقطاف

العدىبهل!يدغزوعلىإلا

وجهادلهغزومنلله

ضمةمنمحمددينصونما

جلادكليومبسيفكإلأ

جحافلوقودراياتوطلوع

جادوكرأبطالوقراع

جعفر:بنإبراهيممادحاهانئابنويقول

علىبنجعفركابنأرىلا

ففكجلالةلابساملكا

شباباينديالغمامماءمثل

وئسكتوقحلتيفيوهو

رهـلؤلؤفالثرىالأرضيطأ

مسكفجاجةالثرىوماءب

جهور:بنللوليدزيدونابنويقول

خلائقالوليدأبيللجهوري

الباكىالغمامأضحكهكالروض

مهذبئمنهالدهريسوسمللث

ملاكخيرللملكتدبيره

المدىفاتمابعدأباهجارى

والإدراكالفوتبينفتلاه

فلما،التقليديمعناهفىالأند!،فيالرثاءشعرأما

الشعرنماذجحذويحذووظل،الرائجةالأغراضمنيكن

التيالمصيبةووصفالفواجعبرديستهلحينالمشرقي

وتختتمبالحكمالقصيدةتستهلوعادةالفقيد.بموتحلت

والعبر.بالعظات

الذيالأندلسىالغرضفهووالممالكالمدنرثاءأما

فىالسياسيالاضطرابطبيعةمنوأفكارهسماتهنبعت

وقد.الأندلسيالشعرفيإبداعمجالوكان.الأندلس

مطلعها:التيالرنديالبقاءأبىقصيدةظلت

نقمانماتمإذاشيءلكل

إنسانالعي!ه!بطيبيغرفلا

:عبدونابنورائية

بالأثرالعينبعديفجعالدهر

والصورالأشباحعلىالبكاءفما

الأبار:ابنوسينية

أندلسااللهخيلبخيلكأدرك

درسامجاتهاإلىالطريقإن

ظلالمعتمد،ووزيرهمعبادبنىمراثىفىقيلماعدا

خاصة.والأندلسىعامةالعربىالشعرعيونمنذلككل

مناللونهذافيالمشرقيالضعرالأندلسىالشعرتبع

بالفلسفة،الأندلسلعناية،الأندلسشعراءكانوإنالتعبير،

فىوالبراعةالمعنىفيالعمقمنملحوخماقدراحققواقد

كانفقد.الحكمةفيموضوعاتيتناولونحينالتصوير

والشعرللشعرالفلسفةطوعوامنالأندلسشمعراءمن

مماالفكريةوالتأملاتالنفسيةالخواطرفصوروا،للفلسفة

لهذاونمثلالشعر.مناللونهذافيإبداعمجاليعد

العزيز:عبدبنأميةبقولالغرض

دارهغيرفيالإنسانغربةوما

لايشاكلهمنقربفيولبهها

الآخر:قولأو

دائمامالكنقصانفيتفكر

والعمرجسمكنقصانعنوتغفل

:الغزالالشاعرويقول

توفواإذااليسارأهلأرى

بالصخورالمقابرتلكبنوا

وفخرامباهاةإلاأبؤا

القبورفيحتىالفقراءعلى

وهذاهذاالثرىأكلإذا

الفقيرعلىالغنيففلفما

الدعةحياةفلعل،النبويةوالمدائحوالتصوفالزهدأما

إلىأدت،الأندلسيالمجتمعفيهاغرقالتيوالمجونوالترف

فيراجتالتيوالتصوفالزهدنزعةيفسر،معاكسأتحاه

فيالمشارقةعلىتفوقوافالأندلسيون.الأندلسىالشعر

ورسماللمعانيوتوليداالإنتاجفيغزارة،الغرضهذا

شسعراءمنعدذاأنالنظرويلفت.القويةالمؤثرةللصور

فوجهوا،لاهيةحياةطولبعدالتوبةأدركتهمالأندلس

اللهمغفرةطلبإلىأيامهمآخرفيالشعريةطاقتهم
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الزهدإلىوالدعوةوالمجوناللهوحياةذبموإلىومرضاته

وابنعبدربهابنالمقامهذافياشم!همومن.والتقشف

عبدربه:ابنيقول.والغزالحمديس

بآخرةدنيااشترواالذينإن

تجرواماساء،بنعيموشقوة

يندبهالرأسوشيبتلهىيامن

تنتظرالشيبوخطبعدالذيماذا

موعظةالموتغيرلكيكنلملو

مزدجراللذاتعنفيهلكان

أعلامالأندلسشعراءمنبهاشتهرفقدالتصوفوأما

وابنسبعينوابنعريابنالمتصوفينشيخرأسهمعلى

وغيرهم.والشستريالعريف

بمدائحللتغنيكبيرةطاقةالأندلسىالشعروجهوقد

الحجازإلىيحنونقاطبةالأندلسأهلوكانلجط،لالرص

المديحأتسعوقد.المنورةالمدينةوإلىالوحيمهبطوإلى

أغراضمنوأصبحالهجريالسادسالقرنمنذالنبوي

إحساسذلكأسبابمنوكان،المقدمةالأندلسيالشعر

عليهمتكاثرتعندما،الإسلامبضيعةالأندلمم!أهل

للاستغاثةأداةالشعرمنفاتخذوا،النصارىجيوش

النبويالقبرإلىالقصائديرسلونوكانواالكريمبالرسول

وأذاهبم.محنهموأصفينالشريف

جابروابنالفازازيزيدابوالشعراءهؤلاءأشهرومن

الأندلس.شعراءمنوغيرهمالرعينيالحسنوأبوالأندلسي

الأثرالأندلسلطبيعةوكانوالخمر،الطبيعةشعروكثر

الشعرأغراضأميزمنالغرضهذاجعلفيالحاسم

لشعراءالأولالملهمالأندلسطبيعةوتمثل.الأندلسي

كانتوالغناءواللهوالخمرمجالسأنخاصة،الأندلس

أشهر،خفاجةابنعبروقد.الطبيعةهذهأحضانفيتقام

:فقال،الصلةهذهعن،الأندلسفيالطبيعةشعراء

دكمللهأندلسأهليا

وأشجاروأنهاروظلماغ

دياركمفيإلاالخلدجنةما

أختاركنتهذاتخيرتولو

التشبيهاتفيباغراقهالشعرمناللونهذاويتسم

كما.الخيالوسموالطبيعةمظاهروتشخيصوالاستعارات

،أخرىبأغراضيمتزجولابذأتهمستقلاغرضايقومكان

.المدحقصائدمقدماتأوالغزليتجاوزلمبهاامتزجوإن

فكل.الطبيعةشعراءمنالأند!شحعراءمعظمويعد

طبيعةبجمالمتغنياإما،المجالهذافىبدلوهأدلىمنهم

وإمافيها،المنعقدةوالطربالأنصرلمجالسواصفاأو،الأندلس

الطبيعة.أحضانبينشيدتالتيوالحدائقالقصورواصفا

الطبيعة.وصفوأممنالأندلسشعراءكلكانولذلك

هؤلاءبينالمقدمالأندلسيخفاجةابنالشاعرويعد

لابالطيعةالتغنيعلىوشعرهنفسهوقفإذالشعراء،

حولها.تدورالأخرىشعرهأغراضوجعليتجاوزها

المشرقفيحالتهالأندلسفيالنثرحالةتماثلالنثر.

والمشرقالأندلسبينوالفنيالفكريفالتأثيربعيد.حدإلى

علميةضرورةوالأدباءالعلماءرحلةوكانتمتبادلآ.كان

طبيعةفيوالأندلسالمشرقاتفقثمومنعليها.يحرص

فىالجاحظطريقةالأندلسفعرفوالأساليبالموضوعات

،المقاماتفىوالحريريالهمذانيالزمانوبديع،الكتابة

فيونحاول.الترسلفيالفاضلوالقاضيالعميدوابن

الأدبفىراجتالتىالنثريةالفنونبأهمالتعريفإيجاز

الأندلسي.

هذاإلىالأندلسيةالدولةاحتاجت.الديوانيةالرسائل

والإداريةالسياسيةبالمضامينعنيالذيالرسائلمناللون

مهاممنإليهاوماوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالتشريعية

الحاكميكتبها،الحكمديوانمنتصدروهيالدولةتتطلبها

التيالرسميةالمنشوراتوتمثل،كاتبهعنهيكتبهاأوبنفسه

مختلفتشملمادتهاكانتهناومنالدولةسياسةترسم

ونظمها.الدولةأمور

لاأسلوباتتخذالمحترفينالكتابعنتصدرعندماوهي

يكتبهاعندماأما،والمحسناتوالتأنقالصنعةمنيخلو

الزخرفةمنتخلومباشرةعادةفتكونأنفسهمالأمراء

والصنعة.

ابنبرعوقد.الديوانيةالرسائلبابمنالعهودوتعد

كتابمنعددوبلغالترسل،مناللونهذافيالأكبربرد

وكان.الرسائلمناللونهذابسببفنيةذروةالأندلس

نأعلىيحرصونالأمراءكانكماحادا.بينهمالتنافس

.الكتابمنوالفصاحةالبلاغةأهلبلاطهمفييكون

أغراضأوسعمنالديوانيةالرسائلكانتفقدكلوعلى

بذويعرفواممنالكتابببعضوأدتالأند!،فىالنتر

والحكم.الوزارةمرتبةتسنمإلى،الوزارتين

الكتاببينالمتبادلاللونذلكهى.الإخوانيةالرسائل

الطالغتحملأغراضايعالجأو،الرسمىالطالغعنلعيذا

ذلكإلىوماوعتابواعتذاروشمكروتعزيةتهنئةمنالذاتي

جانباتعكسوهي.الإخوانبينالاجتماعيةالعلاقاتمن

وقد.الأندلسفيوالأدبيةوالفكريةالاجتماعيةالحياةمن

كثيراتختلفلاوهيمنهابطائفةالذخيرةكتابحفل

.المشرقفيرصيفتهانمطعن

يؤديالذيالترسلمناللونذلكهي.الأدبيةالرسالة

لاوأسلوبهاالشعر.علىوقفاقبلمنكانتموضوعات

النثرإلىينقلكما،عاطفةأووصفأوسخريةمنيخلو

تحتويالرسائلهذهوتصوير.خيالمنالشعرأدواتأهم
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وموقفالنفسعنوحكموالأحياءالحياةفىنظراتعلى

المجتمع.من

منفيهابماشهيد،لابنوالزوابعالتوابعرسالةوتعد

انظر:.الأندلسفىالأدبيةالرسائلأهممن،قصصيخيط

الرسالةزيدونابنرسالتاوكذلك.والزوابعالتوابع

البديعةالأصغربردابنرسالةث!ا،الهزليةوالرسالةالجدية

.الشاةأهبتفضيلفي

الجاحظبرسالةمتأثراجاءالرسائ!!مناللونهذا

يضفيحيثالبخلاءبكتابهوكذلكوالتدوير،التربيع

والوقار.الجدمنروحااليسيرالموضوععلى

اختياشسائ!!تلكهى.والمفاضلاتالمناظراترسائل

أغلسفةامنإطارداخلىوالحواروالجدلالأدلةبطرحتعنى

براعتهإظهارأس!صاتباوغرض،والاستدراكوالمنطق

والاستدلأأ!.الصياغةعلىوقدرته،ثقافتهمنمستفيدا

أميزمنوالقلمالسيفرسالةالأصغربردابنرسالةوتعد

بينمناظرةوموضوعها.الأندلسيالنترفيالنماذجهذه

أنهيرىمنهماكل.وال!صاتبالمحارب:الدولةدعامتي

نظرهوجهةيؤيدفريقوكل،الدولةأركانتدعيمفيالمقدم

والبراهين.الأدلةمنيلتمسهبما

ألسنةعلىجاءتالتيالورودرسائلأيضاوتعد

مناللونهذامن،بعينهزهراأووردايفضلكلالكتاب

فىالألدأصاكتابمنعددكتبوقد.المناظراترسائل

بردوابنالحميريحبيبأ!ليداأبوأهمهمومنالنه!هذا

منو!صل.الجزيرىمروانوأبوالباجىعمروأبوالأصغر

وألأميرهرمزامعينزهرأووردمناتخذالكتابهؤلاء

نطراالورودبنالوردهذاتفردمنوجعل،نعمتهلولي

عنالرسائلهذهتشفكماالأمراء.بينأميرهلتفرد

الرمزيةالمعانيمنولهاالأمراء،بلاطفيوالحسدالصراع

تدلأحوالهاكلفيوهي.التفسيراتمختلفيحتملما

الطبيعةمنكتالهاتخذحينالأندلسيالنثرقدرةعلى

شؤونحولالجدلمنبدلآللجدلموضوعاومظاهرها

.المشرقفىالأمركانكماالقصيدة

لمظاهرهاوحبهمالأندلسلأهلالطبيعةاستغراقولعل

شأنهافيالكتابوظص،أدبيةمنافسةالموضوعمنجعل

رسائلتأتىوقد.والمناظرةالجدلبأساليببراعتهم

ابنرسالةمثلشعوبيأوسياسينحوعلىالمناظرات

أثارتوقد.العربعلىالعجمفيهايفضلالتيغرسيه

فيالأدبيةالرسائلأشهرمنوأضحتكثيرةردودا

القروياللهمنابنوالبلنسىابنعليهافرد،الأندلس

وغيرهما.

بينكانتالتيتلكوالمفاخراتالمناظراترسائلومن

ماكتبهالرسائلمنالنمطهذاأهمومن.الأندلسيةالمدن

حزمابنرسالةوكذلك،الخطيببنالدينلسان

بنبحرأبىورسالة،الأندلسعلماءفضلفيالأندلسى

الاندلسية.المدنبينإدريس

النمط:نمطينإلىالأندسميةالمقاماتتنقسما.المقامات

وقوامهاحوار،شبهيسودهاقصيرةحكاياتوهوالتقليدي

فيالهمذانىالزمانبديعنموذجويتبع،وعقدةوراوبطل

وهو،تقليديغيرالثانيوالنمط.ا!لفاماتانظر:.المشرق

قصصي،غيرأوقصصيقالبفييأتيوقد،للرسالةأقرب

.لايكونأووعقدةوراوبطلفيهيكونوقد

الثقافىالمدحركةخلالمنالمقامةالأندلسعرفت

فيالأندلسإلىالمقامةفانتقلت.والأندلسالمشرقبين

الأندلسأدباءمنعددوعارضهاأطوائفاملوكعهد

مقاماتانتشرتثم.اله!ذانياشمانبديعمقلدين

وأهلالأندلسعلماءبهاوعنيالأندلحم!فيالحريري

الأندلسىالشريشيالعباسأبووقام،واسعةعنايةالأدب

المسماةالثلاثةشروحهاأهمفيالحريريمقاماتبشرح

.والصغرىوالوسطىالكبرى

المشرقيةالمقامةحذوحذاأندلسيكاتبوأهم

بمقاماتهالسرقسطيالتميميمحمدطاهرأبوالتقليدية

عالجتوقدكاتبها.إلىنسبة،اللزوميةالمقاماتالمسماة

سياسيهاوالموضوعاتالأغراضمختلفالمقاماتهذه

مثلوبطلراليلهاوكانرأدبيها.وخلقيهاواجتماعيها

شرفابنمقامةوتعد.والحريريأعمذانيامقامات

المغربفيالأدبيةالحياةفيهاعالجالتياغيروانىا

اللونهذأأهممن،التقليديةالمقامةنهجعلىوالأندلس

العصرمنهرميسياقعلىبنيتوقد،المقاماتمن

الأربعينعلىمايربوفيهاوذكرالرالغ،القرنحتىالجاهلى

نجدكما.والمشرقالمغربشعراءبينيقارنوكانشاعرا،

أوردهقصيرنصوهيفتوحبنالرحمنعبدمقامة

موضوعاتمنموضوعهاويعدمبتسرا،الذخيرةصاحب

.ال!ديالنقد

البطلتفتقدالتيوهي،التقليديةغيرالمقاماتأما

مثل،الخالصالمدحموضوعاتهاأهبممنفكان،والراوي

بنيوسفبنتميمالأميرفيارقمبنعامرأبىمقامة

الوليدأبيالوزيرمقامةوكذلك،المرابطينحاكمتاشفين

مدحفينهاوالأرحبن،المعلمالعزيزعبدبنمحمد

قصائدإلىتكونماأقربالمقاماتهذهعباد.ابنالمعتضد

تحفلولا،أخرىالنثروتعقدتارةالشعرتحلمنثورةمدح

براعةبإظهارتهتمولكنهاراو،أوبطلأوحيلةأوبعقدة

المزخرفة،المعسجوعةاللغةدائماوتلتزمالمدحفىكاتبها

القوادتمدحوهى.والبيانالبلاغةمنكاتبهاحظوتظهر

الأمراءمدحتكما،والأدبالعلمورجالوالرؤساء
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محمدبنيحيىبكرأبيمقامةالضربهذأومن.والحكام

،الأعيانمراتبفىالبيانقسطاسالمسماةالأركشي

.المعارفوأصحابللعلماءمدحوهى

بالمدحالأندلسفيالتقليديةغيرالمقامةاختمتوكما

مقذعوفاحشمرةسافرهجاءبالهجاء،كذلكاختصت

بنالفتحإلىالمنسوبةالقرطبيةا!لقامةوتعد.أخرىمرة

مقاماتأشهرمنالبطليوسيالأديبهجاءفيخاقان

وتبرأجدلأحولهاأثارتإذ،الأندلسيالأدبفيالهجاء

بنعبداللهإلىنسبتفقد.إليهنسبتمنكلكتابتهامن

فتبرأخاقانابنإلىنسبتكمامنها،وتبرأالخصالأبي

رسالةسماهارسالةعليبنجعفرأبوالوزيروكتبمنها.

وهي،القرطبيةالمقامةصاحبعلىالردفيالانتمار

أمرفيالغريبولعلالهجاء.مقاماتمسلكتسلكرسالة

عليها.يردلمنفعسهالبطليوسيأنالقرطبيةالمقامةهذه

هجاءمقامةكتبالمرسيالحسنأباأنذلكمنوأعجب

اختصالبطليوسيأنويبدو،البطليوسىفيبذاتهاقائمة

فيوهىكاتبهايجهلالتيالمقامةأما.زمانهأهلبعداء

الأندلس،فيالهجاءمقاماتأقذعفتعدالرياحيبنثلب

.لسانوسلاطةالقولفيوفحم!إسفافففيها

ا!لشاهداتغرضالتقليديةغيرالمقاماتأغراضومن

بنالدينلسانوكان.الأندلسفيالطبيعةووصف

الطيفخطرةمقامتهفيالمشاهداتكتابأشهرالخطيب

أحوالهافيالطيعةتصففهي،والصيفالشتاءرحلةفي

وصفاوتصفهاالأندلسيةالمدنعلىتقفكما،المتقلبة

وملبسهم.ومأكلهموأخلاقهمالناسعاداتإلىشجاوزها

للحياةصادقةصورةتعطيأنهاالمشاهداتمقاماتوأهمية

والاحتفالاتالأعيادفتصف،الأندلسفيالاجتماعية

فيالحياةقسوةعنتتحدثكما،للرجلالمرأةومشاركة

وحضارةالعمارةفنثم،أخرىفيورخائهاالأقاليمبعض

والعلماءالفقهاءلمشاهيرترجماتتتناولوقد.الأندلس

مقامةالخطيبأبنكتبوقد.الأدبورجالوالقضاة

المعاهدذكرفىالاختيارمعيارهيالنسقهذاعلىأخرى

اللهعبدأبوكتبهاالتيالمراحلطىمقامةومثلهاوالديار.

مسلم.بنمحمد

أكثرالمدنمنتتخذفكانتالمفاخراتمقاماتأما

وإن،المدنغيرمنموضوعاتتتخذوقدموضوعاتها،

ابنمشاهداتمثلأشسهرها،هىالمدنمفاخراتكانت

عمرالفقيهومقامةوسلا،ملقامفاخراتفيالخطب

مدينتيبينمفاخرةوهىالوباء،أمرفيمقامةالزجال

اللهعبدبنعلىالحسنأبيمقامةثموملقا،الحمراء

بينالمرةهذهمفاخرةوهيالنخلية،المقامةالمسماةالنباهي

والإسلامللعربرمزاالنخلةفيهايتخذ،وكرمهنخلة

العربأمرهوانمبينا،المسلمينوغيرلليهودوالكرمة

الأمورصارتحينبغرناطةالأندلسدولةأياموالإسلام

عربية.غيربأيد

الصراعاتهذهمنبألوانالطوائفملوكفترةحفلت

حينأوبرد،ابنعنهاعبركماوالقلمالسيفرجالبين

بلغالأمرولكن.رمزيةلمعانوالورودالأزهاراتخذت

ابنرسالةفيصريحاشعوبياثوبااكتسىحينذروته

عليهفرد،العجمبقومهوفخرالعربفيهاذمالتيغرسيه

أبىبنعبداللهوالقروياللهمنابنوالبلنسيجعفرأبو

الرسائلدنيافيأدخلالردودهذهكانتوإن،الخصال

.المقاماتدنيافيمنهاالأدبية

الحديتالعصر

نهايةفيالعربيالأدببلغ.وازدهارهالأدبتطور

إذاونثراشعرامستوياتهأدنىالميلاديعشرالثامنالقرن

العصوروخلالالجاهليالعصرمنذعليهكانبماقيس

عشرالثامنالقرننهايةمنذوظهرت.المتتاليةالإسلامية

ونهضته،الأدبتطورفيدورأأدت،عواملعدةالميلادي

التخلفغباروينفضالوهدةتلكمنيخرجفأخذ

التيالعواملتلكحصرويمكن.أخرىمرةقوياويستوي

فيالحديثالعصرفيالعربيالأدبنهضةعلىساعدت

الاتي:

الدينيةالإصلاححركاتنهضت.الدينيةالحركات

بأوروباالإسلامىالعالمشصلأنقبلالحديثة

بدأعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفخلالوحضارتها.

يعودلنالامرأنيدركونالدينيالإصلاحروادمنعدد

مسلمووعاداعتبارهللإسلامردإذاإلاعليهكانماإلى

واجتهـهؤلاء.عقيدتهمجوهرإلىالحديثالعصر

وفرقتهمالمسلمينحالبضعفالشعورعندالرواد

اللهبكتابالتمسكفيالعلاجأنوأدركواوخلافهم

وإحياءوالبدعالشوائبمنالدينوتنقيةدينهموتعاليم

الصحيح.اللإسلام

اللإمامدعوةاللإصلاحيةالدعواتهذهرأسعلىوكان

عبدهمحمدوالشيخنجد،فيالوهابعبدبنمحمد

عبدالرحمنوالشيخمصرفيالأفغانيالدينوجمال

إفريقياشمالفىالسنوسيةوالدعوة،الشامفيالكواكبي

تلكالتقتوقدوغيرها.السودانفىالمهديةوالدعوة

أساليبها.اختلفتدان،والغايةالهدففيالدعوات

ورفعالمسلمينأمرإصلاخإلىسعوا،الدعاةأولئكفجميع

اللإسلام.راية

فيالحديثالعربيالأدبفيالدعواتتلكأثرظهر

شعراءمنشاعرديوانيخلفلم،ونثرهالشعرموضوعات
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عشرالتاسعالقرنمنالثائالنصفبين،الفترةتلك

المسلمينشملجمعإلىالدعوةمن،العشرينالقرنوأوائل

الخليفةأنيرونوكانوا.الفرقةونبذالإسلامكلمةوإعلاء

إعلاءعلىوالقادر،المسلمينلوحدةالرمزهوالعثماني

الحركاتهذهاستطاعتفقدكلوعلى.الدينكلمة

دماءوبثوالوطنىالدينىالشعورإيقاظالمعاصرةالدينية

.العريالأدبشرايينفىجديدة

والغربالشرقبينالاتصالاتخذ.بالغربالاتصال

الربأيقظتالتىالعنيفةالهزاتأولوكان،متعددةصورا

ب!تالاتصاللدايةكانالذيلمصر،شرنساغزووالمسلمين

حظيحيت،التعليمفىصورهوتجلت،والغربالشرق

بعفرفأرس!،والشاممصرعلىنابليونحملةمنبجهود

وأنشأبالتدري!.أطعم!وعادرالفرنساالمصر!نالعلماء

أحذتاكتىالمدنيةالدارسمنعددامصرواليعليمحمد

وأحذأوروبا.إلىخرلجوهاويبعثتخصصاتهاوتتنوعتزداد

الأهليةالجامعةفأنشئت،الأوروبيالطرازالتعلي!النشاط

منومؤسساتهالتعليماحركةوامتدت.أم809عامالمصرية

ظلولكن،والمغربوالجزائروليبياتونسإلىومصرلبنان

كماومصر.الشامفىمحصورامدىالأوسعالثقافيالتأثير

ينفصللاجزءاكانتالتي،الترجمةفيأيضاصورهتجلت

ثقافةنقلفيمقدرادوراأدتحيث،التعليمحركةعن

محمدأرسلهاالتىللبعثاتوكان.العربيةاللغةإلىالغرب

الأنسنامدرسةإلشاءوكان.الحركةهذهازدهارفيأثرعلي

أششتكمامهما.عملأأم836عامالمترجمينلتخريج

وغيرها.أصنائعواوالفنونوالزراعةللعلوممدارس

بعثفيتسهمأنوالترجمةالتعليمحركةا!متطاعت

من،غربيةأدبيةأعمالترجمتحينالحديثالعربيالأدب

وشكسبيرهوجووفيكتورس!صتوولترومولييرمسرحيات

فيوالمسرحيةالقصةلبداياتالنشاطذلكفاتصل،وغيرهم

جديدةغربيةفنيةاتحاهاتالشعرعرفكما،العربيالأدب

الأدبروائعالمترجمونقدموبذلك.نقديةونظريات

ومن.العربىالأدبقراءإلى،ونقدهونثرهشعرهبمالغربي

الطاعةحركةأيضاوالغربالشرقبينالاتصالصور

عهدفيالمطبعةالعربيةالبلادعرفتحيث،والصحافة

مطالغلبنانفيالتنصيرلعثاتبعفه!أنشأتثم،نابليون

فيعليمحمدأنشأهاالتىبولاقمطبعةولكنبها.خاصة

عامبيروتفيالأمريكيةوالمطبعةأم821عاممصر

هذه،أم848عامببيروتاليسوعيةوكذلكأم834

مترجمةالحدشةالثقافةنشرفيالأثرأعظملهاكانالمطابع

بنشربولاقمطبعةاختصسقوقد.العربيالعالمفيومؤلفة

الباهظةالتكلفةفقللت،الإسلامىالعربيالتراثروائع

.زهيدةوبأسعاراليد،متناولفيوجعلها،للكتب

،والمجلاتالصحفظهورالمطالغتأسيسأثرمنوكان

الصحفمنوغيرهاأم()822المصريةالوقائعفصدرت

السياسيةالأحزاببدأتولما.والدوريةاليوميةوالمجلات

فيكبيرادوراالصحفيوالفنأ!حافةاأدتال!هور،فى

بالسياسة،يعنىصحفىمنبرحزبل!صلوأصبح،ذلك

والاقتصاديةوالعلميةالأدبيةالمجالاتفيالمعرفةيقدمكما

والاجتماعية.

الحركةلبعثالحقيقيالمنبرالصحفتلكوكانت

منوكان.الحديثالعربىالأدبفىوالأدبيةالف!صية

أحمدالشعراءومن،والمازنيوالعقادحسينطهفرسانها

مجلاتتزالوما.مطرانوخليلإبراهيماوحافظشوقى

الوعيوسائلمنوالثقافةوالرسالةأ!لالواالمقتطهفمث!

العربية.البلادفىونهضتهالثقافى

العقادمحمودعاس

شوقيحمدأ

هيمبراإفظحا

حسينطه

المازنيالقادرعبدإبراهيم

مطرانخليل
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جمعياتتكونت.الإسلاميالعربيالتراثإحياءحركة

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسمعالقرنبنهايةأهلية

.ونشرهالعربىالتراثإحياءمهمتهاجعلت،الميلاديين

بولاقمطبعةعلىالأزهرعلماءمنمجموعةفأشرفت

علىوعملوا،التراثمخطوطاتمنطائفةواختاروا

الأغانىوكتابمنظورلابنالعربلسانفظهرنشرها.

شعراءودواوينالحماسةودوأوينالأصفهانيالفرجلأبي

عيونمنذلكوغيروالعباسيالأمويالعصرفحول

العربية.المكتبةمؤلفات

بالقاهرةوالترجمةوالنشرالتأليفلجنةتأسعستولما

أسهمتوكذلك.ونشرهالتراثإحياءحركةفيساهمت

نشرفيالشدياقفارسأحمدأنشأهاالتىالجوائبمطبعة

.التراثكتب

إنشائهاالمجاممنذهذهأدت.اللغولةالعلميةالمجامع

العربيةالحضارةبينالعلميةالجسورمدفيكبيرادورا

الذيذلكعلميمجيمأولوكان.الغربيةوالحضارة

للرياضياتفروعافيهوجعل،حملتهأثناءنابليونألسسه

علومنشرأهدافهأهموجعل،والفنونوالادابوالفيزياء

عاموفى.اللغويةالمجامعانظر:مصر.فىوفنونهاأوروبا

مكتبةإنشاءوغايتهاالمصريةالجمعيةتأسستأم835

علماءمنمجموعةأ!سستنشاطهاجمدوحين،ضخمة

عامبالإسكندريةالمصريالمعارفمجلسالإسكندرية

الجماعاتهذهتأسيستتالغذلكوبعدأم،985

وفي،الفتاةمصرجمعيةأشهرهامنوكان،والمجامع

.ام088عامالإسلا!ها!لقاصدجمعيةقامتسروت

والأدباءالعلماءجهودتوحيدالجمعياتهذهوهدف

الواحدالتخصصمجالفييتعاونونبجعلهموتنظيمها

جماعاتالجمعياتهذهثمارمنوكانالاراء،ويتبادلون

.أم329أبولوجماعةأهمهامنجديدةوفكريةأدبية

الشعر.انظر:

بدأتالاستشراقحركةأنرغم.الاستشراقحركة

البلادفيشؤونهتدبيرمنالمستعمرلتمكنأمرهاأول

أهلها،ونفسياتولغتهابأدبهااتصالهطريقعن،المستعمرة

علىيقومعلميةجمعياتدمانشاءانتهتالحركةهذهأنإلا

والاقتصادالتاريخمجالفيمتخصصونعلماءأمرها

.والأدبواللغات

(ام)722بلندنالملكيةالاسيويةالجمعيةوتعد

وكان،الجمعياتهذهأشهرأم(082)الفرنسيةونطرتها

الخطوطاتنشرفيوجهودمشهورةمجلةمنهمالكل

الأوروبية.اللغاتإلىالعربيةالكتبعيونوترجمة

الشرقيةاللغاتمعاهدتأسيسالاستشراقحركةتبع

وباريسبلندنالشرقيةاللغاتمدرسةأشهرهامنالتي

المكتباتبإنشاءالاستشراقحركةاهتمتكما.وبرلين

.الخطوطاتومراكز

وعلميثقافينشاطمن،الإيجابيةالعواملتلكوأدت

والطباعةوالترجمةالتعليمطريقعنبالغربواتصال

بجانب،والإسلاميالعربيالتراثإحياءحركةثموالنشر،

الاستعمبراق،حركةدورثم،واللغويةالعلميةالمجامعإنشاء

فيونثرا،شعرا،وازدهارهالأدبتطورفيمهمادورا

الحديث.العصر

العربيالعالمفيالشعرظل.الحديثالعصرفيالشعر

كانتالتىالنماذجتلكحذويحذو،النهضةعصرقبل

وأ،الركيكةصياغتهفيسواء،العثمانيالعصرخلالسائدة

موضوعاتهفيأو،الصنعةبقيودالمثقلةالمتكلفةأساليبه

وعلى.المبتذلةمعانيهفىأو،المتهافتةأفكارهفيأو،التافهة

الشعريالصوتأصحابالشعراءبعضظهورمنالرغم

السائدةالضحالةخضمفيقلةكانواأنهمإلاالمعبر،القوي

حسنالقويةالشعريةالأصواتهذهومنالشعر.مملكةفى

فيالبستانيوبطرسأم(835-)1766مصرفيالعطار

فيالألوسيالدينوشهابأم(851-أ)774لبنان

وغيرهم.م(81ء4-2081)العراق

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمعوظهرت

واستمرت،الحديثالعربيالشعرفيفنيةنهضةبدايات

القرنخلالسادتحتىوالاندفاعالقوةفيالحركةهذه

عوالمإلىبهخرجتكبرىنقلةالشعروانتقل.العشرين

مدارسوأدت،ومدارسهاتجاهاتهفتنوعت،وأوسعأرحب

والديوانالإحياءمدرسةمثلالحديثالعصرفيالشعر

بلورةفيمقدرادوراالحديثةوالمدرسةوالمهجروأبولو

إلىوالتنظيرالتجريبمنبهاوالخروجالشعرأتجاهات

الشعر.انو:.وألانطلاقالتطبيق

-)9183الباروديلحماميمحمودالشاعرويعد

الحديثالعربىالشعرفيالإحياءحركةرأئدام(409

وحافظشموقيأحمد،بعدهمنتلاميذهوأدى.منازعغير

فىكبيرادورا،مسلكهمسلكومنمحرمواحمدإبراهيم

وكانت.العربيةالقصيدةبنيةفيمعاوالفنالحياةبعث

فيالعربيالشعرتطورفىالفاعلالعاملالنفرهؤلاءريادة

بالشعربعدوافهم،الذهبيلعصرهوإعادتهالحديثالعصر

قوةفيهنفثواحين،المبتذلةالركيكةالأساليبتلكعن

بعدوقوتهاالعربيةاللغةلإشمراقصنوهيوإشراقا،

الصيغذاتالقوالبتلكفىالنهضةعصرقبلجفودها،

المصطخعة.المزركشة

يربطشعريفنيفكريجسرمدإلىالجيلهذاوفق

منلايخلوالعربيةللقصيدةبعثهمفكانبالحاضر.الماضي

فالقصيدةوأوزانها.وإيقاعهاوقيمهاموروثهاعلىمحافظة
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رصينةالتعبير،قويةالأأغاظ،جزلة،الإيقاعفخمةلديهم

وأحداثه.العصرمتطلباتمواكبة،المعنى

صدىوالبعثالإحياءروادمنالفئةهذهشعروجد

ممنالشبابهؤلاءمعظموكان،الشبابنفوسفيطيئا

أحمدويمثل.أجنبيةثقافاتعلىوعقولهمعيونهمتفتحت

الحديث.الشعرنهضةفيالباروديبعدالثانيةاللبنةشعوقي

القديم،العربيبالأدبواعيااتصالأمتصلاكانفقد

وأبيأجحترياكأشعارالرصينةنماذجهيحييأنواستطاع

الحديثةالعربيةللقصيدةبعثهكانهناومن.وغيرهمنواس

لنفسهوكون،القديمالشعرلنماذجإحيائهمنمستمدا

وصت،والحديثالقديمبينيجمعجعلهأصيلاشعرياأسلولا

شعرية،وحلاوةرصانةشيهقويا،جزلأأسلوبهجاءثم

عنها.والتعبيرعصرهمتطلباتاحتواءعلىوقدرة

صورةعلىالإحياءمدرسةشعراءحافظوهكذا

عنومعبرةمقبولةجعلوهاكما،ناحيةمنالعربيةالقصيدة

شعرهماستقطبذلكل!ط!.أخرىناحيةمنعصرهم

،الناسبينوذاع،أ!محفافنشرته،معاصريهماهتمام

حشةوالزرأصلفظامنوالحوشيالغريبمنلخلوهفتذوقوه

!،!وكان.أغلوبواالعقولفأسرالصياغةفيوالصسعة

وبعثه.الحديثأحصرافيالشعرتطورعواملمنذلك

حي!أ!شرءتاأغرناصتالأولالنصفمعويظهر

لوحهمنهارالإنجليزية،بيةالأورولالثقافةأتصلجديد

ث!اومن.الأولالحيلاتصالمنأعمقاتصالآخاص،

أطجيلكانتالتىتلكعنالشعرلمهمةرؤيتهماختلفت

للموضوعاتمعالجتهمسبقهممنعلىفعابوا،السابق

الشعرأنفيرىجيلهمأمايتجاوزونها.لاالتىالتقليدية

وهو،الشاعرةالذاتفيوأثرهاالكونلحركةورصدتعبير

الطبيعةعنوتعبير،العامالإنسانيبمعناهاالنفسعنتعبير

نفسبهاتثورالتيالإنسانيةأطعواطفوتصويروأسرارها،

الشاعر.

بجماعةعرفتنقديةحركةحولالجيلهذاالتف

وعبدالعقادمحمودعباسروادهاأشهروكان.الديوان

وقد.المازنيالقادرعبدوإبرأهيمشمكريالرحمن

ميداناشوقيأحمدشعرمنالديوانمدرلمسةاتخذت

ميداناأشعارهممنجعلواكما،النقديةنظريتهملتطيق

وصياغتهوقيمهالشعركتابةفىودعوتهمارائهملبث

وأشكاله.

يزدادالعربيالأدبعلىالغربيالأدبتأثيرأخذ

ظهرتحينالعشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذوضوحا

أسسهاأبولو،جماعةباسماعرفتشعريةنقديةمدرمعة

منطهمحمودعليالشاعروكانشاديأبوزكيأحمد

أعضائها.أبرز

العربيةالقصيدةبتطويرمناداةأكثركانتالجماعةهذه

تأثرهاإلىذلكويعزى،الديوانومدرسةالإحياءمدرسةمن

بشعراءتأثرواكما.الغربيالشعرفيالرومانسيبالمذهب

ونسيبنعيمةوميخائيلماضىأبيإيلياأمثالالمهجر

منعددفيينكرلاأثراأبولومدرسةتركتوقد.عريضة

تونسمنالشابيالقاسمأبوبهافتأثر،أحرلياالعال!اشعراء

منالقرشيوحسنالسودانمنبشيريومعفوالتيجاني

وغيرهم.لبنانمنشبكةأبووإلياسالسعوديةالعربيةالممل!صة

بسهولةتمتازالعربيةالقصيدةأضحتالمدرسةهذهيدعلىر

غلبكما،الموسيقىفيوتدفقاللغةفيوبساطةأخعبيرافي

الحبوشعربالطبيعةوالامتزاجاضأط!اموضوعاتهاعلى

.والشكوىأةأ3انزعةمعبالمشاعرالغناءر

الاتجاهلهذاامتداداالمهجرفىالعربيالشعرويمثل

المهجرفيقامتفقد.الحديثالشعرفىالرومانسي

العمبةالجنوبيوفيالقلميةالرابطةالشماليالأمريكي

والمناجاةالوطنبهموممثقلاشعرهراوظل.الأندلسية

شعرائهمأشمهرومن.الصوفيةوالتهويماتوالنفسيةأسفكريةا

ورشيدفرحاتوإلياسنعيمةوميخائيلماضيأبوإيليا

.أيوب

أخذتفقدالشسرينالقرنمنالأرلعينياتفيأما
قوالبفيعليها!شقرتالذيش!طهاأمحربيةاأغصيدةا

ح!!أ
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أء!!!ا
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بشيريوسفالتيجاني

القرشياللهعبدحسن

نعيمةميخائيل
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الصبورعبدع!لاح

البياتيالوهابعبد

الفيتوريمحمد

روي!قدمحمود

السيابلثاكربدر

الملائكةنازك

ونيسدأ

الحيدريبلند

وموضوعاتها،وأفكارهاصياغتهافيفانتقلتالحر،الشعر

وكثر،مدارسهموتنوعتالشعراء،أصواتوتعددت

عبدصلاحالحديثةالقصيدةفرسانمنوكان.عددهم

قبانيونزار،العراقفيوالبياتيوالسيابمصرفيالصبور

ألمجذوبالمهديومحمدسوريا،فيالملائكةونازك

.السودانفيوالفيتوري

مدرسةفيالتعبيرمنأنماطاالحديثالشعريحمل

ألوانادروي!شومحمودأدونيسالشاعرانويكتب،الحداثة

بداياتعليهكانتعماكبيرأاختلافاتختلفالشعرمن

بالمسافةوإذا،الحديثالعصرفيالعربيةالقصيدةتطور

الحيدريبلندوبينوشوقيالباروديبينتماماتبتعد

وأضرابهم.العظمةونذيرالخالويوسف

حالةيعانيالعربىالنثرظل.الحديثالعصرفيالنثر

الإسلاميةالدولعصورمنذبدأتوالقصورالترديمن

اهتماموصار.العثمانىالعصرفيأوجهاوبلغتالمتتابعة

منفأكثروا،اللفظيةالصنعةفيمحصوراوالأدباءالأدب

الأمروزاد.خاصةعنايةلهاووجهواالبديعيةالمحسنات

الفصحى،اللغةإلىالتركيةالألفاظتسربتأنسوءا

العلموأهلالمتأدبينطائفةبينالفصحىاللغةفانحصرت

فئاتبينبالعربيةالحسضعفحينالأزهر،شيوخمن

.ال!خرىالمجتمع

فيانبعاثحركةعشرالثامنالقرنبنهايةبدأتثم

وأدتمعا،والنثرالشعرعلىأثرتالحديثالعربيالأدب

هذهعواملأظهرمنوكانوالازدهار.النضجمنلونإلى

الكتابةمنجديدلونظهورالحديثالنثرفيالنهضة

وقيودالجناسوصنعةالسجعإسارمنالمتحررةالمرسلة

هذاروادمنالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخويعد.البديع

الشبابالكتابمنجيلبالجبرتيتأثروقدالنثر.مناللون

المرسلالتعبيرإلىوعمدواالبديعضروبمنتخلصوا

فارسوأحمد،اليازجيناصيفأشهرهممنوكان

.الشدياق

منتماماوتحرر،واسعةنهضةذلكعقبالنثرنهض

والخطباءالكتاببينفسادت،البديعيةالقيودتلك

التكلفعنتبعدوالبيانوالبلاغةالفصاحةمنأساليب

محمدالشيخالمدرسةهذهأقطابمنوكان،والصنعة

محمدوالشيخالمشهورةرسائلهفيالوهابعبدبن

كاملومصطفى،والدينيةالاجتماعيةمقالاتهفىعبده

أرسلانشكيبوالأديبالعسياسية،الوطنيةخطبهفي

كاناخرجيلالجيلهذاويعقب.الأدبيةموضوعاتهفي

تركتالتيوالثقافيةالفكريةالنهضةبعوأملتأثراأشمد

عاتقعلىوينهض.الحديثالعربىالأدبفيسماتها

منكانالحديثالعربىالنثرفيجديدبناءالجيلهذا
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عبدهمحمدال!ثيخكاملمصطفى

أمحقادامحمودوعبالرهي!صلحسينمحمدرجالهأشهر

وأضرابهم.حسينوطه

الحديثإألعربىاتصورفيالحاسمةالعواملمنر

أضهضةاصاحبمااشكاكةرالتخلفوهدةمنوخروجه

الفكريالاتصالجسورمدمنالحديثالعصرفيالأدبية

والبعثاتالتعليمطرية!عنوالغربالشرقبينوالثقافي

وماوالمكتباتالصحفومنشآتالطباعةودوروالترجمة

ميدانهافارسالنثركانيةوف!صثقافيةوسائلمنذلكإلى

.منازعغير

ظهرتالحديثالعربيالأدبافيالنثرفنونأبرزومن

هذهأهمومنبها،عهدسابقللنثركانماالتعبيرفيألوان

:الفنون

اضسائ!!الأدبىأتاريخهمصىالعربعرف.المقالة

قضاياتارةأخيعالثرياشئاوالأدبيةوالإخوانيةالديوانية

ذاتيةمشاعرعنبأحرىويعبر،أدبيةأواجتماعيةأوسياسية

وتصئمنهابعضفيتطولقدالرسائلوهذه.خاصة

بذاته.قائماكتابا

الأشكالأقربهوالقديمالأدبفيالرسالةفنولعل

فىالمقالةنشأةأنإلا،الحديثالنثرفيالمقالةفنإلىالنثرية

بالصحافة،أمرهاأولارتبطتالحديثالعربيالأدب

اتسعثم،واجتماعيةووطنيةأدبيةبينموضوعاتهافتنوعت

الختلفة.وأحداثهالمجتمعشؤونفيليشاركمجالها

الصنعةمنيخلولاامرهأولالمقالةأسلوبكان

إلىويميلالقيود،هذهمنيتحررأخذثم،المتكلفةالبديعية

فيوالعمة!،الفكرةعلىوالتركيزالتعبير،فيالبساطة

يميلأخذكما.الذاتيةعنوالبعدمإلموضوعية،المعالجة

أما.القارئوعجلةالنشرلحيزمراعاةالاختصارإلى

العامةوالموضوعاتاسمياسةبنتنوعتفقدموضوعاته

والقضاياالاقتصاديةوالأحوالالاجتماعيةوالعلاقات

الدينية.والجوانبالتربويةوالنواحيوالنقديةالأدبية

فيالمشرأعمدةعلىالمسيطرةهيالمقالةوأصبحت

ذاعأنغروفلا.وجمهورهاروادهاولهاالختلفةمجالاته

الزياتحسنأحمدهيكلحسينمحمد

العصرأدلاءامعفمأصيت

رفعتاشتيمقالاته!بسبب

أشهرمنو.الأدبيةام!صانتهم

هي!ظحسينمحمدكتابها

الزياتحسنوأحمد

حسينوطهوالعقاد

وغيرهم.والمنفلوطي

لموالرواله.القصة

المنفلوطيلطفيمصطفىالقديمالعربيالأدبيعرف

شكلينالروايةأوالقصة

بالخيالالممتزجةالأخباروكانت.بذاتهماقائمينفنيين

تقومالرواةأخبارأوالأمثالقصصأشسطورة1اواأخاريخ:ا

ثناياهافيبهتحفلوماالجاحظحضبكالتت!ا.ذأ!مقام

فيالهمذانىالزمانبديعظهرأنإلى،قصصيةنوادرمن

الذيالمقامةفنظهريديهوعلى،أ!جرياالرابعالقرن

ذروتهاالمقامةبلغتوقدلاين!ص.قصصياطابعايحمل

.المقاماتانظر:.الحريرييدعلىالفنية

الحديثالأدبفيالنهضةعصرأدباح!تطلعوعندما

اليازجيناصيفكتب،يستلهمونهالعربيالتراثإلى

وذخيرةأدبيةطرائفمنهوجعل،البحرينمجمعكتابه

يفعلهماكانيماثلقصصيقالبفيبدلعيةوألوانالغوية

المكدي.الأديبالمقاماتبطل

لمحمدهشامبنعيسىحديثكتابح!انثم

الشقةقربالحديثالعصرفيمؤلفأهموهوالمويلحي

وقد.الحديثشكلهافيوالروايةالقديمالمقامةشكلبين

التغييرمنمتعددةجوانب،روائيقالبفي،المويلحىصور

الغربية.بالمدنيةتأثرتحينمصراصابالذيالاجتماعي

لقائدمتخيلةشخصيةنظروجهةمنالتغييرهذاعنوعبر

وكان.موتهبعدقبرهمنبعثعليمحمدجيشقوادمن

نفسه.الكاتبوهوهشامبنعيسىالراوييصاحبه

شكلفيهشامبنعيسىحديثحوادثواتصلت

مكانالنفسهيجدأنإلىخلالهامنالبطليسعىمغامرات
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حديدأبوفريدمحمدزيدانجرجي

كلوكان.عليهكانتعماتبدلتالتىالحياةهذهفى

تلكصورمنصورةيحملالكتابفصولمنفصل

وقالبها.القصيرةالقصةأسلوبمنيقربه،الحياة

والإنجليزيةالفرنسيةعنالمترجمةالرواياتكانتكما

علىالتاريخيةالرواياتأماالقراء.منمتزايدبإقبالتحظى

طبقةاهتماممنوافربنصيبفاستأثرتزيدانجرجييد

.الفترةتلكقراءمن

حسينلمحمدزينبروايةصدرتأم219عاموفي

لأساليبونضجافهمايعكسعملأولوهي،هيكل

رواياتمنبعدهاأتىلماباكورةوتعد،الحديثةالفنيةالرواية

ظلالجادالروائيالإبداعولكن.الحديثالعربيالأدبفي

الكتابمنجيلظهرحتىزينبروايةعقبونادراقليلا

علىوحديدأبوفريدمحمدأشهرهموكان.المجيدين

اللهعبدالحليمعبدمحمدوصالحوالطبباكثيرأحمد

الروائيالأدبفيالفنهذاذروةعنفضلاإدريسوسهيل

الرواية.انظر:.محفوظنجيب

بضعتأخرتفقدالحديثبمفهومهاالقصيرةالقصةأما

إلىترجعفجذورها.الروايةعنالفنينضجهافيسنوات

محمودروأدهامنوكان،العشرينالقرنمنالأولالربع

القصةعالمالكتابمنعدددخلثم.حقيويحيىتيمور

وحظيت،منازعغيرالعصرفنوأصبحت،القصيرة

جمهورعنيقللابجمهور

كثيراناقشتكما،الرواية

الاجتماعيةالقضايامن

والفكرية،والسياسية

وسرعةقصرهامنمستفيدة

الجمهور.وعجلةإيقاعها

جرأةأكثرالقصةفأضحت

الناسحياةفيتأثيراوأشد

الروايةمنومجتمعاتهم

.الهادئالطويلالنفسذات

حقييحى.القصيرةالقصةان!:

صالحالطيبباكثيرأحمدعلى

يعرفلمالقديمالعربيالأدبكانإن.المسرحية

فيالادبفإنحولها،الدارسوناختلفلأسبابالمسرحية

المسرحيةالحركةبواكيرمنشيئاعرفالحديثالعصر

الحياةولكن،والشاممصرعلىالفرنسيةالحملةخلال

تقدمكانتالتيالمسرحياتبتلككثيراتتأثرلمالأدبية

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفوفي.الفرنسيةباللغة

الاجنبيةالفرقعليهالتعرضالقاهرةفىالأوبرادارأنشئت

الفنسبقفقدلبنانفىأما.والغنائيةالتمثيليةمسرحياتها

منفرقةالنقاشمارونأس!حينبسنواتمصرالتمثيلى

انتقلالذيالنقاشسليمأخوهوفاتهبعدأمرهاتولىالهواة

للإسكندرية.بيروتمنبفرقته

مصرفيالمسرحيةالفرقتعددتالفترةتلكوخلال

سليمانوفرقةصنوعيعقوبفرقةأشهرهامنوكان

.فرحإسكندروفرقةالقبانيخليلأبىوفرقةالقرداحي

ممصرةأومترجمةفرنسيةرواياتتقدمالفرقهذهوكانت

نقدالمسرحياتتلكوأكثرالجمهور.ذوقتناسبحتى

والأخلاقية.ألاجتماعيةللحياة

مصرفيالمسرحفننهضالعشرينالقرنأوائلوفي

عامففى.أبيضجورجوعيدعزيزيدعلىعظيمةنهضة

مسرخاوقدمتالتمثيلأنصارجمعيةظهرتام129

التمثيلنشاطفيهازدهر،صحيحةعلميةقواعدعلىيقوم

تيمورمحمودمحفوظنجيب
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الأدبأعلاممننخبة

العصرفيالعربي

الحديث.

مباركزكي

فيأ!

جبرانخيلجبران

إدريريوسف

الفنروادمنرائداجلالعثمانمحمدويعد.والتأليف

الهزليةمولييرمسرحياتبتعريبقامحيث،المسرحى

صحيح.بأسلوب

هما:ثلاثةفرسالىيدعلىللمسرحالتاليففنبدأ

ومصرالجديدةمصرمسرحيةكتبالذي،أنطوانفرح

عيوبعناجتماعيةرؤيةوهيأم(،)139المديمة

ومفاسدها.الغربيةالحضارةمساوئبسببالمجتمع

السلطانهىتاريخيةمسرحيةكتببعاموبعدها

سابقتهامنأفضلوهى،أورشليمومملكةالدينصلاح

وتصميمهاحوارهاوحيويةشخوصها،رسمدقةفى

الشرقشجاعةبينالحادالصراععنوتحكي،المسرحي

هوالروادهؤلاءوثاني.الغربيألاستعمارومكرالمسلم

ام(،19)5المنصورةأبطالكتبالذيرمزيإبراهيم

البطولةحياةمنجانباتصورتاريخيةمسرحيةوهى

هووالثالث.الصليبيةالحروبأثناءالإسلاميةالعربية

تخرجهبعدفرنسافيأضمثيلادرسالذيتيمور،محمد

العصفورهيمسرحياتأردغفكتب،الحقوقكليةفى

العشرة،الهاوية،أفنديالستارعبدقفص،فى

الطيبة.

الفرقكثرتحينالمسرحيةالحركةوازدهرت

المسرحى.والتأليفالتمثيلدراسةعلىالقائمةوالجمعيات

عيدحجورخ

وطارلطاهرا

الخوريسليمرشيد

حجازيالمعطيعبدأحمد

فترسخ،الغربفيالفنهذابأصولالعربأدباءوارتبط

رائدظهرأنإلىوتأليفا،تمثيلاالعربيالعالمفيأسسه

الحديثالعربىالمسرح

يعدالذيالحكيمتوفيق

العربيالمسرحدعائمأقوى

فيتخصصإذ،الحديث

شغوفاوكانلهالكتابة

كما،المسرحيةبالأعمال

المسرحاتجاهاتنقل

إلىالغربفىالحديت

وأربت،العربيمسرحناالحكيمتوفيق

ال!ربعين.علىمسرحياته

حلبتهإلىفدخلالمسرحيالتأليفمجالانفتح

مصرنطاقهوتجاوز،العربالكتابمنكبيرعدد

ووجدتوالشعر،النثربينلغتهتنوعتكما،وبيروت

ناحيةمنأمابها.اللائقمكانهاالشعريةالمسرحية

بيندلالاتهاتنوعتفقدوالموضوعاتالأف!صار

والصوفية.والفلسفيةوالفكريةوالاجتماعيةالسياسية

منوجدكما،الفنونلكلأئابحق،،المسرحوأصبح

بدنياالاحتفالعنيقللاواحتفالآإقبالأالجمهور

.والرواياتالقصص



ناجىإبراهم

ميراأحمد

ريشةأبوعمر

الجواهريمهديمحمد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربفى،الخطالةالأدب

الإسلامقبلالعربأدب،الرحلاتالأطفالأدب

العربيةاللغةالرسائلالفلسطيميالعربيالأدب

اللغويةالمجايميةاشواأحرباأ!واق

النحويةالمدارسالسيرةالأمثال

المسرحالشعبيةالسيرةعلم،البديع

المسرحيةالأدب،الشعبيعلم،البيان

المقالةالشعرالتعري!

ماتالمقالشعراءوالشعراتلتوقيعاا

لنثرابلكتااءلعتسعراابةلخطاا

الأدبيةالعصورفيوكتابهاوخطبائهاالعرليةشعراءتراجمأيضا:وانظر

الأد!كتأمهاتوكذلك،المقالةهدهفىذكرواالذينالمتعاقبة

الموسوعة.هذهفىالواردةالعربيةالأدبيةوالمقالاتوالتراحموالثقافة

الموضوعصرعنا

لجاهلىالعصرا-ا

هلىالجاالشعر-أ

الاسلامصدرعصر-2

النثرفيال!سلامأتر

الشعرفيالإسلامأثرب-

الأمويالعصر-3

الشعر-أ

لعباسياالعصر-4

الأولالعباسيالعصر

هلىلجااالشر-ب

دنقلأمل

235،الأدبالعربي

سرحانحسين

البستانيسليمان

الثانيالعباسيالعصرب-

الثالثالعباسيالعصرج

الحديثالعصرمطالعإلىهـ()656بغدادسقوطمن-5

الأندلسفيالأدب-6

والأدبيةالفكريةوآتارهاالسيامسيةالحياة

الأندلسفيوالأدبيةالسياسيةالعصورتقييم-ب

الأندلسفيالأدبيةالفسونج

الحديثالعصر-7

وازدهارهـالأدبتطهور-أ

الحديثالعصرفيالشعرب-

الحديثالعصرفىالنثر!

أسئلة

العربي.الأدبعصورأش!صم-أ

وشعراءها.المعلقاتأشصاذكر-2

الجاهلي.العصرخطباءمشاهيرمنخطيبيناذكر3

الشعر؟منالإسلامموقصما-4

؟الأمويالعصرفيازدهرتالتيالشعرفسونأتسهرما

العباسي؟الشعرأوزانديالمولدونأحدثهالديالتطهورما-6

العباسي.العصرفيظهرتالتيالشرفونم!ب!لىعرف-7

الأندلس؟فيالأدبعلىالسيامميةالحياةأثرتكيف8

الأندلسيود؟ابتدعهالذيالأصيلالشعريالفنما-9

الحديث.العصرفيالأدبتطورفيساهمتعواملتلاثةاذكر-01

العصرفيالنثريةالفنونمنوالمسرحيةوالروايةوالقصةالمقالة-11

كتابها.وبأبرزبهاعرفالحديث

كئ!بمد-!!

!
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الدينمحيي،عربىابن236

هـ،638-56)0الدينمحيي،عربيابن

عليبنمحمدالدينمحيأبوبكرام(.1641-024

صوفي.ووشساحوشاعروأديبمفكر،الطائىعربىابن

ثروةمنأضافهبماالصوفيالقاموسأثرىالمولد.أندلسي

بممعنيينواصطلاحوتعبيرلفظلكلأنيرىفهو.لغوية

باطن.والاخرظاهرأحدهما

بابنشبابهفىوالتقىأشبيلياإلىانتقلثمبمرسسيهولد

صوفيامساراواختار،تفكيرهفييسايرهلمأنهإلارشد

أصسهروردي.واالحلاجوبآراءالهرمسيبالفكرمتأثرا

كما-الأندلساغادرعمرهمنالثلاثينقاربوعندما

لهكشفتلرؤياواستجالة،ودينيةسياسيةلأسباب-يقول

مكةنزلولما.مكةفىهىيرومهاالتيالفكريةالحريةأن

عنهم،وأخذبعلمائهااجتمعأم102هـ،895عام

النساء.فخروالشيخةالأصبهانىزاهرالشيخخصوصا

قصائدوملهمة،شيخهابنةالنظامبحبمكةفىوتعلق

إلىيقولكمابهايشيرالتىالأشواقترجمانديوانه

بلسانالعبارةوجعل،روحانيةوأسرارربانيةمعارف

هـ،106سنةوالموص!بغدادإلىمكةغادر.الغزل

مصنفيهأفأوبهاهـ،306سنةالقاهرةإلىثمأم402

سنةبغدادإلىرجعث!االأنوار.رسالةوالأسرارمشاهد

،السهرورديالدينبشهابوالتقى،أم112هـ،806

مأ132هـ،061ممنةمكةإلىأخرىمرةتوجهثم

أطلقالأشواقترجمانديوانهعلىثثمرحاصنفحيث

الأعلاق.ذخائرعليه

حيث،أم232هـ،062عامدمشقإلىمكةوغادر

القائلةالصوفيةرؤيتهحملهاكثيرةكتباوألف!بهااستقر

ومرآةصورةالماديالوجودهذاوأنالوجود،بوحدة

منسلسلةالخلقوأن،الحقيقةوجهعليهاينعكس

منصورةظهورابتداءفيهاحلقةكل،الإلهيةالتجليات

ذلكعنعبروقد.أخرىصورةواختفاءالوجودصور

الفناءفكرةيجمعمصطلحوهووالبقاء،الفناءبمصطلحى

المعادلةإلىاضافهاالتىالبقاءوفكرةالحلاجبهاقالالتي

للسالكين.الشريعةضرورةمؤكدا،الصوفية

الحكمفصوصكتابيهفيالصوفيةرؤيتهفصل

لماذهنياجهداتتطلبقراءتهماأنإلا،المكيةوالفتوحات

إخفاءفيرغبتهإلىيرجعربماغموضمنعباراتهمايغلف

وبعد.الصوفيةالرموزاستخدامفيإغراقهإلىأومقاصده

سنيتهحولالخصومةامشمرتمقتولآ،دمشقفيوفاته

العثمانيأصسلطاناأنإلالا(.أمالسنةأهلمنكونه)أي

بإضافةويقضيسنيتهعلىينصقراراأصدرالأولسليم

المدرسية.المناهجإلىكتبه

قوله:الصوفيةمحاطباتهومن

واستنطقاقفاياخليلى

خرباقدبعدهمداررسم

فارقهفتىقلبواندبا

وانتحباوابكيابانوا،يوم

بهمأظفرولمالعيسرحلوا

نباطرثأمكانألسهو

وما،ولاذاكهذايكنلم

غلباقدولةإلاكان

الأشواقترجمانديوانهمنآخرموقففىويقول

واحداغداوقدودم،لحممنمحبوببإزاءيتغزلوكأنه

العذريين:الشعراءمن

الأجفانمريضةمنمرفي

عللانىبذكرهاعللاني

تهادىلعوبطفلةبأبي

الغوانيبينالحدوربخاتمن

فلماشمساالعيانفيطلعت

جنانيبأفقألثرقتأفلت

ربيبغزاذبيثمبأبي

أمانفىأضلعيبينيرتعي

الصوفية.:أيضاانظر

العربية.اللغةانظر:.اللغة،العربدة

ولدسوريصحفىالعربيلىنجيب.لجيبالعربيلي،

نيويوركإلىأم878عاموسافر(.دمشق)قربعربيلفي

.المتحدةالولاياتإلىالأولىالعربيةالهجرةوفودمع

فيمترجماوعملفيها.فبرع،اللغاتدراسةإلىانصرف

الباكورةكتابلاحقاوأصدر)نيويورك(ممتاتنجزيرة

لمعوبعدماأم(.98)ءالإنجليزيةالعربلتدريسالغربية

.القدسفيلهاقنصلاالأمريكيةالسلطاتعينتهمهنتهفي

وقررنيويوركإلىفعادأمريكا،إلىالعربيةالهجرةواشتدت

.المتحدةالولاياتفيالعربيةالجاليةتخدمجريدةيصدرأن

كوكبجريدةإصدارعلىإبراهيمشقيقهمعتعاون

الجمعةيومالأولعددهاصدرالتيالأسبوعيةأمريكا

فكانتأهـ.303رمضان91الموافقأم8831411ء

.المتحدةالولاياتفيعربيةجريدةأولبذلك

بينعاديغيرصدىأمريكاكوكبصدورأحدث

لتلقفأسبوعكلينتظرونهافكانواأمريكا،فيالعرب

سبعةتصدرواستمرت،الأمالبلادوأحوالأهلهمأخبار

.أم909عاماحتجبتحتىعاماعشر

تلفازأوإذاعةأوحيفةفيتنفرمقالةالكتبعكرص

موضوعتصفجديد،كتابنشرعنللإعلاندوريةأو



237والطلبالعرض

مدىعلىالكتابعرضقيمةوتعتمد.وتقومهالكتاب

علىالحكمفيونزاهتهومقدرتهالعرضمقدماطلاع

إلمامعلىالعرضمقدميكونأنيجبلهذا،.الكتاب

مقدرةلهتكونوأن،يعرضهالذيالكتاببموضوعواسع

.ونقدهتحليلهعلى

والمؤلف،العنوانبإثباتالعرضمقدميقومأنوبعد

،الكتابمايعالجهيصفأنعليهالكتابوسعروالناشر،

أهدافه.تحقيقفيالمؤلفنجاحمدىعنرأيهيذكروأن

بكتبالكتابالعرضمقدميقارنالأحيانبعضوفي

نفسه.الموضوعفيأخرى

وأشخصيتولىالصغيرةوالدورياتالصحففي

والدورياتالصمحففىأما.الكتبعرضعادةاثنان

الكتبعروضمعظم،المتفرغالأدبيالمحررفيوكلالكبيرة

تتمكنالصحفمنوقليل.معينةمجالاتفيخبراءإلى

أما.أسبوعكلالمنشورةالكتبمنكبيرقدرعرضمن

منقليلعددعرضفبإمكانهاالكبيرةالصحفملاحق

بإيجاز.إليهاالإشارةأوسنوياتنشرالتيالكتبآلاف

قائمةتذكرأوتعرضالمتخصصةالدورياتمنوكثير

وتمثلاختصاصها.مجالفىتدخلالتيبالكتب

إلىللوصولالسبلأفضلمنواحدأالمتخصصةالدوريات

الكتب.عروضلمقدميالمتخصصةالمطبوعاتعالم

أمريكيشكلأولالمسرحىالهزليالعرض

الهزليةالعروضبدأت.المسرحيةالعروضأعمالمنفريد

وبلغتعشر،التاسعالقرنمنالأربعينياتفيالمسرحية

وجودهاأنمنبالرغم،أم087عامحوالىشعبيتهاأوج

تلكمعظميؤديوكانتقريبا.أم009عامحتىاستمر

الأسودباللونوجوههميدهنونبيضممثلونالعروض

الهزليةللعروضفرقوقامتالسود.أدوارلتقمص

بالولاياتجولاتفيعروضهابتقديمالسودمنالمسرحية

منالمسرحيةالهزليةالعروضتلكعززتوقد.المتحدة

طويلةلفترةاستمرتوالتيالسودعنالسلبيةالانطباعات

.العروضمنالنوعذلكتلاشىبعد

.كريستى،بي.إيالأمريكىالاستعراضاترجلقام

أطلق،مهمةمسرحيةهزليةعروضشركةأولبتكوين

كما.المسرحيةالهزليةللعروضكريستيفرقةاسمعليها

أغانيأفضلفوسترستيفنالأمريكيالموسيقىالمؤلفكتب

الثلاثيالشكلبتطويركريستىقاموقد.الفرقةتلك

تجلسالأولالجزءوأثناء.المسرحىالهزليللعرضالأجزاء

،المسرحخشبةعلىدائرينصفش!سلفيبأكملهاالفرقة

العرضونجماالمحاورالمسمىالتشريفاتمديريتبادلبينما

ذلكويتلو.النكاتتامبو،والسيدبونزالسيدالمسميان

الفقراتمثلبعروضيتميزالمنوعاتمنفاعحلالجزء

الجزءأما.والرقصات،العاطفيةوالأغاني،المكررةالهزلية

فصلمنقصيرةهزليةمسرحيةفهو،العرضمنالثالث

واحد.

علىعروضهاالمسرحيةالهزليةالعروضفرققدمت

الولاياتفيتقريبارئيسيةمدينةكلفيدائمةمسارح

بتقديمالفرققامتكماالبلاد.شرقفيوخاصة،المتحدة

وكانت.والصغيرةالكبيرةبالمدنجولاتفيعروضها

عامةتجتذببالمرحوالزاخرةالمعقدةغيرالعروضتلك

.الناس

قوةإلىيشيرالتجارةعالمفيتعبيروالطلبالعرص

المنتجوعرض،وسعرهالمقدمالمنبجكميةتقرراقتصادية

السعركانوكلما.بديلةباسعارللبيعتقدمالتىكميته

الطلبفإنالشىءونفس،المعروضةالكميةزادتعاليا

مستخدمهايستطعالتىكميتهاهومعينةسلعةعلى

ولكنالسعرعلىيعتمدأيضاوالطلب،بديلبسعرشراءها

أقلتكونالمطلوبةالكميةأننجدودائما،عكسيةبويقة

سعرهايكونالتيتلكعنمرتفعاسعرهاكانإذا

نأيجبالمنتجونيبيعهاالتىالكميةلأنوذلكمنخفضئا؟

دائما.المستخدمونيشتريهاالتىللكميةمساويةتكون

للطلبمساوياالعرضفيهيكونالذيالسعرويسمى

.المتوازنالسعر

فيوالطلبالعرضيمثلالذيالبيانيالرسميوضح

سبيلوعلى.الاقتصاديةالقوةهذهتعملكيفالمقالةهذة

يمثلالذيا!لنحنىفإنالبصلسوقاستخدمناإذاالمثال

كميةمنالكيلوجراماتعدديوضحس.سالعر!

والأسعار.المحتملةالسوقبأسعارشهرياالمنتجةالبصل

والأسعار،البصلمنالمزيدلإنتاجالمزارعينتشجعالمرتفعة

المستهلكينفعلردأما.الإنتاجتشجيعمنتقللالمنخفضة

يوضحوالذيد.دالطلبيمثلالذيا!لنحنىعلىفموضح

بالريالالسعر

كحملكل

بالكحمالكمية

الشهر!ي

بمر01

س!د



لعرعرا238

!صلشرائهافيا!سشهلكونيرغبالتيالكيلوجراماتعدد

منكبيرةكميةشراءالمستهلكويود.ألمحتم!!بالسعرشهر

المستهلكفإنالسعريرتفعوحين،منخفضبسعرالبصل

منحنىأنونجد.الخضراواتمنأخرىأنواعايشتري

أطسعرمعينةنقطةعنديلتقيانالطلبومنحنىالعرض

أ!سولىايكونعندماللكيلوحرام(،ريالا02سعرفي)مثلا

المستهلكيودالتيالكميةفقطيعرضونالمنتجينفإنهكذا

منكميةينتجالمزارعفإنللسعرارتفاعأيوعندشراءها،

التنافسويؤديشراءها،المستهلكيودالتيمنأكثرالبصل

الأقلالأسعارحالةوفيأصسعر،اانخفاضإلىالمزارعينبين

أجص!امنأكثريطلبونالمشترينفإنالمتوازنالسعرمن

.سعرهزيادةإلىتؤديالبصلىوندرة،السوقفىالموجود

السعر.:أيضاانظر

الشحيراتمنمجموعةعلىشائيطلقاسمالعرعص

شصيلةإلىتنتمىالتىالخفئرةدائمةالصغيرةوالأشجار

منكثيرةأجزاءفىاصعرعرامننوعا06نحووتنموالسرو.

الأرزشجرأوالأرز،شجراسمأحياناعليهويطلق.العالم

ينتميالذيالحقيقيالأررشجرعنيختلفولكنهالأحمر

الصنوبر.عائلةإلى

هذهألوانوتختلف.العنبيةشبهبمخاريطهالعرعرويمتاز

ماوعادةوالأحمر.اللأزرقبينوتتراو!الأرلماذاتالثمار

تنموولا.مختلفةأشجارعلىوالمؤنثةالمذكرةالأزهارتنمو

المؤئثة.الأزهاراعلىتحتويالتىالأشجارعلىإلاالبذور

شبيهةأووشائ!سةإلريةإماالعرعر،أشجارأورالىتكونوقد

.بالأغصانملتصقةوتكونبالحرشفة،

هيئةعلىصغيرةجنبةوهي،الشائعالعبرعرينمو

فيوتوزيعاانتشاراالخشبيةالنباتاتأكثرمنوتعد.حصيرة

الشماليالأرضيةالكرةنصفامتدادعلىوتنمو.العالم

منهكثيرةأنواعوتزرعالبارد.المناخذاتالأقطارفى

علىالشائعالعرعربذرةتحتوي.للزينةشجيراتبوصفها

علىالنكهةوإضفاءالأدويةصناعةشييستحدمزيت

أوراقمنالمستخرجالزيتويستخدم.المشروباتبعض

العطورصناعةفيأحرعرامنالأنواعبعضروأخشاب

والأدوية.

فيتجاريةأهميةالشرقيالأحمرالأرزخشبيشكل

ذوالأحمرخشبهويستخدم.الأمريكيةالمتحدةالولايات

أيضاويستخدم،الملابسخزاناتصناعةفيالطيبةالرائحة

مقاومالعرعروخشب.اشصاصوأقلامالأثاثصناعةفى

.للسياجاتأعمدةمايستخدموغالباأطنخر

انحروطي.الصنوبرالأرزبمأيضا:انظر

)عرعر(.منطقة،ليةلشمااودلحداالظر:.عرعر

الصوابعنالمجتمعأف!!ارتع!صاكتيالعاداتالعر!

الذيالمجتمععرفينتهكونأصذيناالأفرادويواجهوالخطأ.

يوافقماوعادة.شديدينوعقائامعارضةإليهينتمون

كالإسلامحقدينأيفيالسماويةالتشريعاتالعرف

هذهرفضتهماإلاالمحرفةغيرالأصليةالكتابأهلوديانات

وأبطلتها.معينةأعرافمنالديانات

علىيعتمدمجتمعهمصلا!أنالناسمعظماويعتقد

التفكيرأنماطمننمطوالعرف.القانونانظر:.عرفهتقوية

فيشعبيتفكيركلنعدأنيمكنناأ،وأ!ش،الشعبى

التفكيرأمثلةومن.المجتمعلخيراخسبةباأعرفاأهمية

الزفافتقاليد،المجتمعبهايعملالتى،قوةالأقلاأصشعبيا

منالأنماطهذهمثلانتهاكويؤدي.المائدةوأدابوالجنائز

وأالدهشةمتلحاد،غيرفعلردإلىالشعبىالتفكير

ال!زدراء.

الأدويئصطعة!ىيستحدمزشا،العنمجةبالثمارالمتمبيهة،محاريطهوتتج.كتيفةحصيرةويشكل،الأرضسطحمىكثيرايرتفعلاالتنائعالعرعر

للسواد.المائلالأررقإلىالأخصرم!الثالىعامهاحلاأطالأوراقالودويتحول.المشرولاتبعضعلىلكهة!اضفاء



923سريا،تفاعر

!!"-ىكاط!ض"يرلالأ،م*كا!فياتحادوهي،م9691أولسمنرجراهاموليمالأمريكىالاجتماععالميعد

في!كأ!ء"ء!37المقاومةلفصائلكونفدراليفيوذلك،الإنجليزيةاللغةفيالعرفاصطلاحصاغمن

؟ءورص*!3علىتعملالتىالفلسطينيةإلىسمنروأشارأم()609الشعبيالتفكيرطرقكتابه

دولةسيادةاستعادةفإنعاموبوجهآخر.إلىمجتمعمنيختلفقدالعرفأن

3-!كاع،فلسطينانظر:.فلسطينطبيعيةالأعرافأكثرهوالخاصعرفهأنيعتقدمجتمعكل

لمنر.تاريخاصطلاحالاعتقادهذاسمنرعلىأطلقوقد.وقيمة

-،!ءاالقدسفيعرفاتولد.العرقيالاستعلاء

عرفاتياسروالتيحالياالمحتلةبفلسطينجيل،إلىجيلمنتغييربلاتبقىالأعرافومعظم

الانتدابتحتكانتكان،ذلكمثال.الزمنمنفترةبعديتغيربعضهاولكن

منالمدنيةالهندسةفيجامعيةدرجةعلىوحصل.البريطانيبينبالفصليعتقدونإفريقياجنوبفيالناسمنكثير

الحشصينالقرنمنالخمسينياتوخلالبمصر.القاهرةجامعةالافرادأنيعتقدونالكثيرينفإناليومأماوالسود.البيض

السريةالمقاومةقوأتمنمجموعاتعدةتنطمفيساعد،متساويةديمقراطيةضوقاينالواأنيجبالأعراقكلمن

التحريرمنظمةمنجزءوهىفتحمنظمطشملتالعربيةوالتسهيلاتوالعملوالتعليمالإسكانفىمتساويةوفرصا

العشرينالقرنمنالستينياتبدايةوفي.الانالفلسطنية.العامة

!لا!لائيةا!اتمنرل!لا!وطفيسا!ل.العادة:أيضاانظر

الاحتلالقواتقامتوقد.لفلسطينالإسرائيلىالاحتلال

الفلسطنيةالخيماتعلىبالهجوم،ذلكحيال،الإسرائيليفي

الأملمنظمةالعموميةالجمعيةعرفاتوخاطب.بلبنانيهلا!ع!!لمنج*

بحقالفلسطينمينالعربافىجعلالفلمممطينيةالتحريرممنظمة!أربر!!!!حح!ا

ءى،؟،اى!"كا!لممموكأكا!ء،لأءلم

تدميربهد!ام829عاملبنانإسرائيلاجتاحت-ج!؟،3؟!ء؟؟ير!أ!1!!لمبمىءدعاء!ءلم"!لم

منلأكثرالفلسطنيةالمقاومةحركةيوحهلمجروتفىموجودا-ء*!ىلم*!و!7لأ!!ههنبمص!كا!صلم!ص
الذادعرفا!وكالىهماد.المحرير.الفلسطميهمنطمهمعالل-!حأسكا!!جءلأأ!!!

إجلاءعلىأجبرلكنه،الإسرائيليةالقواتلمواجهةسهرينصح!صيهرحمزصاص!لم/ىزريرص*3-رر-كا؟!و)سس!!-!لا!7

اللشانية.العاصمة،ديروتمنالفلسطنيةالتحريرمنظمةس!7-سبريلا!!،لمإير؟-!و!3!ي!!سع-"ص-ص!!فيص*س*-ير-،بر*!؟ء3!3

برل!.س!:-ط،عص!عقي!و؟!!صلم!في+-كا7صاإ/؟سيع1،ط!غ6

ر(سح!*!ء!ع!!/"!/3!أس؟أج7ط!

ومتمرديعرفاتمناصريبينقتالاام839عاموشهد3؟كا!رقءصص++ؤ--،!كاكلا!.-!!+!أ!أ!+ط%إلم!؟!*!2!مح!3

فيونجحوا.عرفاتزعامةيعارضونكانواممنفتح،حركةنخمكم!ءلالم!!!لم!لم!!ط9لا"%!!-*ور-%%3بزكأ

قواعدهمعنالجلاءعلىومناصريهعرفاتإجبارفيديسمبر

علىعرفاتدفعفيينجحوالملكنهه!،لبنانبشماليويغدب،الديك!ر!الأزهارمنجموعةتتوجهانبتةالديكعرف

الفلسطينية.التحريرلمنظمةرئيسامنصبهعنالتخلى.الحدائقفىتزرعماوعادةوالأصفر،الأحمراللونانعليها

بحقآنذاكالفلسطنيةالتحريرمنظمةتعترفلم

بإقناععرفاتقامأم889عاموفيالبقاء.فىإسرائيلالتىالهامةذواتالزهريةالنباتاتمنادلكعكرف

فيإسرائيلبحقبالاعترافالفلسطينيةالتحريرمنظمةريشةأوالديكعرفتشبهصفراءأوحمراءأزهاراتحمل

تقام،مستقلةفلسطينيةدولةمعجنبإلىجنباالوجود،واسياأمريكامنالمداريةالمناطقالأصليموطنه.النعام

!امحربفيإسرائيلاحتلتهاالتيوأريحاغزةفيوالولا!أتأوروبافيالانينمولكف.الشرقيةالهندوجزر

إسرائيل.انو:.ام679وقتحتىالصيفمنتصفمنويزهر.اللأمريكيةالمتحدة

للدولةرئيساعرفاتالفلسطينىالوطنىالمجلسانتخب.رطبةغنيةرخوةتربةفيزرعإذا،الخريفصقيع

إسرائيلاعترفت،أم399سبتمبروفى.المحلسحطص.القطيفة:أيضاانظر

اتفاقيةووقعتا،ببعضبعضهماالفلسطنيةالتحريرومنظمة

وتكفلتبينهما.الصمراعإنهاءنحوخطواتتتضمنرؤوفمحمد(.-أم929)بسرت،عكرط

وانسحابللفلسطينيينذاتيلحكمخطةببدايةالاتفاقيةدولةرئيس،عرفاتياسرالحركيواسمه،القدوةعرفات

الغربية.والضفةغزةقطاعمنإسرأئيلعاممنذالفلسطينيةالتحريرمنظمةورئيس،فلسطين
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.راس!!وإسحاقوكليسودعرفاتياسرأريحا.-غزةاتفاق

عندماالأوسطالشرتفىالسلامتوقعاتانحسرت

فلسطينيا541حوالىأم29!سبتمبرفيإسرائيلأبعدت

حركةإلىالانتماءبتهمةوذلكبلبنانالزهورمرجإلى

جرتسريةمحادثاتبعدلكن.الإسلاميوالجهادحماس

رابينو!أم499مايوحتىاستمرتأم399عامفى

ذاتيبحكموعدالذيالسلاماتفاقعرفاتوياسر

ياسردخولالاتفاقذلكعلىوترتب.للفلسطينيين

الفلسطينيةالتحريرمنظمةتسلبموبدايةغزةإلىعرفات

أصلسلمةأرئيساانتخبواريحا.غزةفىالذاتىالحكمإدارة

من88%حازأنبعدأم699يناير21فىالفلسطنية

بعلاقاتأم()899عرفاتيحتفظ.الناخبينأصوات

بسببنتنياهوبنيا!تالإسرائيلىالوزراءرئيسمعفاترة

منالتنصلومحاولاتهالاستيطانيةالأخيرسياسات

الفلسطنيين.معالمبرمةالسلاماتفاقيات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التحريرممظهمةتاريخفلسطير،العربيةالسيامميةالأحزاب

الفلسطيميةالمحتلةفلسطيرإسرائيل

حواتمةلايروغرةقطاعحبمقجورخ

-1316هـ،308-)716التونسيعرفةابن

تونسإمام،الورغمىعرفةبنمح!دبنمحمدأم(.004

هـ772عامالخطابةابتدأال!جير.وعالمهاومفتيهاوخلإبها

مذهبرؤوسمنرأساوكانهـ،773عاموالفتوى

تونس.بجايمدرس،مالك

مصطلحاتفىوالحدودبمالفقهفىا!لبسوط:كتبهمن

الفقه.

.لتعرقا:نظرا0لعرقا

لضجيرةالجافةالجذورمنيصنععقارالذهبعكرق

قلويةشبهمركباتعلىويحتوي.البرازيلموطنهاصغيرة

بجرعاتالذهبعرقيؤخذوح!ت.الإمتينأبرزهاعديدة

صغيرةبجرعةكالباويوصىالتقيؤ.يسببعادةفإنهمعتدلة

السم.لضحاياعاجلةلمعالجةأصذهباعرتشرابمن

يزيدلأنهالسعالخلائطمنجزءاأ!ذهباعرقويستحدم

تخفيفعلىويساعدأ!وائيةاالقصباتفىالإفرازات

.السعال

المقئ.،الأوليةالإسعافاتأيضا:انظر

النسويالعصبفىألمايسببمرضالئساعرق

.القدمحتىالخلفمنالساقبطولالحوضمنيمتدالذي

والقدمالساقإحساسفىأعبيراالعصبهذاويتحكم

علىيلتبصكمابالنساءعلاقةلهليسوالمرضوحركتهما.

للكلمة.الخاطئنطقهمانتيجةالناسبعض

أحدعلىالضغطهوالنساأمحرقأصشابعاواسمبب

فالضغط.النسويالعصبتشكلالتىالعصبجذور

الفقريالعمودأسفلفىالمفتوقالفقاريبينالقرصعلى

النسيجمنجزءافإنالحالةهذهوفىالنسا.عرقيسببقد

،الفقريالعمودفقراتإحدىمنينتأالطبقيكونالذي

كلفيبألمالشخصويشعر.العصبجذرعلىويضغط

.الفقريوالعمودوالقدمالساقمن

باليدالبارعةالمعالجةمنيت!ضن،الحالاتمعظماوعلاج

التمريناتبعضوإجراءالسرير،فىوالراحة،والمسكنات

التدخليكونالحالاتمعظموفى.المعيسةالرياضية

العصب.علىالضغطلتخفيفمطلوباالجراحي

ذاتمادةمنهتستخرجمعمر،عشبالعرقسوس

الطويلةالعشبجذورمننكهتهوتأتى.القيمةعاليةنكهة

.المذاقحلوة

أوروباجنوبهوالعرقسوسلنباتالأصلىوالموطن

منالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعتبر.آسيامنوأجزاء

ماسنوياتستوردحيث،العرقسوسنباتمستهلكيأكبر

العرقسوسجذورمنكيلوجراممليون18علىيزيد

المجفف.

لإخفاءالأدويةتصنيعفىالعرقسوسنباتويستخدم

تركيبفيويدخلالعقاقير،لبعضالمستساغةغيرالنكهة

.اسمعالعقاقيربعض

والسيجارالتبغإلىالعرقسوسنباتنكهةتضافكما

)اللبانوالأعلاكوالحلوياتالغازيةوالمشروباتوالسجائر

(.الممضوغ
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فيكبيرةفائدةالعرقسوسجذورأليافولخلاصة

المستخدمالمقوىوالورق،الحريقإطفاءرغاويتصنيع

منوغيرها،العازلةوالألواحالصناديقصناعةفي

إلىالتجاريشحكلهفيالعرقسوسنباتويميل.المنتجات

خلاصته.وتبخيرالعرقسوسبغلىويصنع،البنياللون

إليهافتضاف،العرقسوسنباتنكهةذاتالحلوىأما

اللونهوالأسوداللونكانوإن،الملونةالموادبعض

.الحلوىلهذهالتقليدي

العربية.البلادفيالبريالنباتأيضا:انظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.البريالعرقسوس

.(البري)العرقسوسلعربيةا

(.تاريخية)نبذةالعنصرية:انظر.اور!

العربية.القوميةانظر:.العروبة

م؟(.065-؟هـ؟،03-؟)حرامبنعروة

من،عذرةقبيلةمنحزامبنىمنمهاجربنحزامبنعروة

نشأ.الهجريالأولالقرنفىالعذريالغزلشعراءأشهر

فلماله،ترباعفراءعمهابنةوكانتعمهحجرفىيتيما

أنهإلا،عمهفوعدهمنهاالزواجطلب،الرجالمبلغبلغ

طلبفييخرجأنعروةمنوطلب،مالهوقلةبفقرهتعلل

لذلك،خرجوقدعفراء،فيزوجهبماليعودحتىالرزق

الحببلواعجفأحس،غيرهزوجهاقدعمهوجدعادفلما

:فقالعمه،بغدروضاق

مبتلىلاز!تالغدرياذافياعم

وهوانلازملهغحليفا

سجيةمنكالغدروكانغدرت

الهملاندائمعينيوأورثت

فمن،وفاتهفىوأختلفتمولدهتاريخالمصادرأغفلت

إنه:قائلومن،عفانبنعثمانزمنفيماتإنه:قائل

عذرةبنىبلادفيفكانتنشأتهأما.معاويةزمنأدرك

عروةذكربقيبها.ماتأنهفيولاخلافالقرىبوادي

إلامنهيحفظولمشعرهوذهب،الرواةأذهانفىحيا

مطلعها:التينونيتههيطويلةقصيدة

عامربنهلالعليامنخليلي

وانتظرانياليومعوجابصنعاء

منها:التيوسائيته

رعدةلذكراكلتعرونيواني

دبيبوالعظامجسميبينلها

الصباماهبتلاأنساكفوالله

جنوبالرياحفيأعقبتهاوما

منحزامبنعروةويعد.ذلكسوىلهشعرثمةوليس

ذكرهم،وأبقىشمعرهمعلىالزمنأخنىالذينالشعراء

فيه،المقدمينوأئمتهمالعذريالغزلشعراءمنيعدكما

الشعراءطبقةمنغيرهشعرمعشعرهبعضاختلطوقد

حبفىلموتهالشعبيةالذاكرةفيالرواةوخلده.العذريين

منزواجهامنالرغمعلىمثلهحباتبادلهكانتالتىعفراء

زوجهاووصفواوالعفةالحياءبشدةوصفوهكماآخر.رجل

عمه،بابنةوعلاقتهبحالهعلمعندمالهوالرقةعليهبالعطف

وانصرفعروةفأبى،جوارهإلىودعاهلذلكيكترثفلم

منصرفه.فيفماتالقرىواديإلى

م(.712-644هـ،39-)23الزبيربنعروة

اللهعبدأبو،الأسديخويلدبنالعوامبنالزبيربنعروة

السبعة.الفقهاءأحدالمدينةعالم،ال!مام،الفقيهالقرشي

عنه.الدهرضىعمرخلافةآخرفيولد

أبىبنتأسماءأمهوعنيسير،بشيءأبيهعنوحدث

وحدث.عنهماللهرضىوغيرهمعائشةخالتهوعنبكر

شهابوابنومحمد،وهشاموعثمانيحيى:بنوهعنه

فيالمشاركةمنمنع.وغيرهمالمنكدربنومحمدالزهري

حينذاككانعمرهلأنسنه،صغربسببالجملوقعة

سنة.عشرةثلاث

بهويقوم،المصحففىيومكلالقرآنربعيقرأوكان

وكان.صائموهوماتإنهحتى،الصومكثيروكان،الليل

صابروهو،فقطعترجلهف!مرضأصابهبالصبر،متحليا

حريصاوكان)الخدر(.المرقدالدواءشربرفضأنبعد



الثقفيمسعودبنعروة242

وحماسةاستجابةمالقيوكثيرا،الناسفيالعلمبثعلى

إليه.منسوبةالمنورةبالمدينةعروةوبئر.الناسلدى

-؟هـ،9-؟)الثقفيمسعودبنعروة

صحابي،الثقفيمتعببنمسعودبنعروةم(.063

بقوأءالمرادهو:قي!!حتىثقيفقومهفىرأساكان،جليل

القريتينمنرجلعلىالقرآنهذانزللولاوقالوا):تعالى

اللهرسوأ!عودةهـبعد9سنةأسلم3.أ:اشحر!ص!عظيم

،للإسلاميدعوهمقومهإلىعاد.الطائفحصارمنعيهه!ر

عبئسراللهرسولوكانفيهأسلمالذيالعامنفسفيفقتلوه

الحديبيةصلحفىذكرله.يقتلوكأنأخاف:لهقال

.تقريرهفىالبيضاءاليدلهوكانت

م(.295-؟.هـ،ق03-؟)الوردب!عروة

الجاهليةشعراءمن،العبسيزيدبنالوردبنعروة

قماالعربصعاليكأشهركان.وأجوادهاوفرسانها

أجة.أ!عااالإنسانيةوروحهبنبلهعنهمتميزلأنهذلك؟الإسلام

الفقراءيجمع!صانالأنهالصعاليكعروةسمىوقد

نأزعملم!من:مروانبنالملكعبدقال.يغنمهممافيعطهم

الورد!!.بنعروةظلمفقدالناسأكرمحاتما

لمفهوعبس،بنىقبيلتهفىمقيماعروةظل.حياته

وكان،الشسيرةخلعتهمالذينالصعاليكأولئكمنيكن

وفارساشاعراالعرب!تومشهوراعبسفىكبيراعروة

عئ!ربفقراءعنايتهحولكثيرةأخبارعنهتروىكبيرا،

سنةأساساأصابتإذاأنهصنائعهأشهرومنوضعفائها.

جمعأضعيصواأحبيرواالمريضدارهمافيوتركواشديدة

منهمقويبمنخرجثموأكرمهمعليهموحناهؤلاءعروة

الناسأخصبفإذامنها.نصيباللباقينوجعلغارةفى

أسهيقسمأنبعدبأهلهمنهمكلأألحقالسنةوذهبت

نصيبه.

الكرماءعلىيغيريكنلمأنهعروةبهاشتهرومما

باتجاهغاراتهكانتبلالناسمعسعاطفونالذينوالنبلاء

تصئكلهولذلك.والبخلبالشحعرفواممناللئام

وصنواالخلقيالنبلضروبمنضرباعندهالصعلكة

للفروسية.

والقاهرةالجزائرفىمراراعروةديوانطبع.شعره

نأيروى.المعدودينالعربشعراءمنوهو.وبيروت

نقدم"لمكنا:عنهاللهرضيالخطاببنلعمرقالالحطيئة

أبوتمامأ!هواختار.الوردلملمبنعروةبشعرونأتمعنترةإقدام

أنالأخبارأهلويروي.الحماسةكتابهفىقطعست

منأحداأنمايسرني:يقولكانمروانبنعبدالملك

لقوله:الوردبنعروةإلا،يلدنيلمممن،ولدنيالعرب

شركةإنائىعافيامرؤوانى

واحدإنائكعافيامرؤوأنت

ترىوأنسمنتأنمنيأتهزأ

جاهذوالحقالحقشحوببوجهي

كثيرةجسومفيجسميأقسم

باردوالماءالماءقراحوأحسو

شاعراالوردبنعروةشحصيةتلخصرأغطعةاوهذه

وإنسائا.

الدينجمالأصدرهاعربيةصحيفةالوثقىالعروة

عبدهوالشئمحمدام(798-1)838الأفغاني

الصحفأهممنوتعد.باريسفيأم(509-)1848

التامئكلشرالقرنفىأوروبافىصدرتالتيالعربية

منعشرالخامسفيمنهاالأولأ!دداصدر.الميلادي

،أم884مارس13أهـ،103عامالأولىاجمادى

المسلمين.الهنودبعضمنإعانةبفض!تصدركانتة

محمدهولمادتهاالفعليالمحررإن:المؤرخونيقول

وتعود.الرجلينبينمشتركةالأف!صارأرحينفي،عبده

العالمفىمكانةمنصاحباهابهيتمتعماكانإلىشهرتها

ال!سلامي.

كانتأنهاإلا،بالعربيةتصدركانتأصحيفةاأنومع

الإسلاميالعالمإلىنظرتإنهاإذ،كافةالمسلم!تتخاطب

أهلهلغاتاختلافمنالرغمعلىواحداكيانابوصفه

وحثتهم،والتضامن،الخلافنبذإلىفدعتهم،وأجناسهم

الوقوفسبيلفىالذاتيةقدراتهمعلىالاعتمادعلىبقوة

للأمة.الأولالعدوفيهترىكانتأ!ذياالمستعمروجهفى

يحخذواحداكيانايؤسسواأنلالمسلمينأهابتكما

كلدينالإسلامأنمبينة،طريقومناردستوراالإسلام

ولافيهتخلفلاوقوةحضارةعقيدةوأنه،ومكانزمان

تواكل.

العروةمقالاتالرافعىعبداشحمنالمؤرخوصفوقد

الأستاذوقلمالدينجمالروحبينجامعةبأنهاالوثقى

المعانى،سموفىبيناتأياتفجاءت،عبدهمحمدالإمام

بالخطبتكونماأشمبهوهي،العبارةوبلاغة،الروحوقوة

قارئيها.نفوسفىالشجاعةتستثيرالحماسية

نأغير،مقابلدونيطلبهالمنترسلالصحيفةكانت

إلىالاستعماريةالسلطهاتدفعالاستعمارمنموقفها

بعفالقراءإلىطريقهاتجدكانتذأكومعمصادرتها،

تستمرلمالصعوباتهذهوبسبب.خاصةالشأنذويمن

فىعدداعشرثمانيةإلامنهايصدرلمإذطويلا،الصحيفة

السادسفىمنهاالأخيرالعددصدروقدشهور.ثمانية

سنةأكتوبر17هـ،ا103عامالحجةذيمنوالعشرين



243هيمبراا،لعريضا

تأثيراأثرتأنهاإلاطويلا،تعمرلمأنهاومع.ام488

إلىممتداتأثيرهاوظل.الإسلاميالفكرتوجيهعلىعميقا

عامأولهاكان،مراتعدةمقالاتهاطباعةأعيدتإذ،اليوم

بعنوانكتابفيووضعتمقالاتهاجمعتوقد.ام019

الوثقى.العروة

محمد.،عبده،الأفغانيالدينجمالأيضا:انظر

المتحركة.الدمىانظر:.المتحركةالعروس

)موميقىالشعرأحمدبمبنالخليلانظر:العروص.

الشعر(.

شاعالتسليةمنوعاتمنشكلالسا!حرةالعروص

القرنمنالأولىالسنواتخلالالمتحدةبالولايات

حتىأم509عاممنذروتهاشمعبيتهوبلغتالعضرين،

عرضتالفترةهذهوخلال،العشرينالقرنمنالعشرينيات

المعروفالصليالتمثيليشبهقياسىبشكلالمنوعاتهذه

منعليهتشتملبماوذلك.الفودفيلانظر:.بالفودفيل

معتتناوب،ساخرةوملاحظات،متنوعةمسرحيةفصول

وتصاحبها،حسناواتنساءمعهاتظهرموسيقيةفقرات

خليعة.فكاهات

القرنمنتصففىبأمريكاالتسليةمنالنوعهذانشأ

علىاشتملتاللهو،منمتعددةأشكالعنعشر،التاسع

إلى،بالزنوجتتشبهفرقمنهزليةعروضوعلى،السيرك

الهزلية،ا!لسرحياتسميتكوميديةمسرحياتجانب

والنساءالرجالمنجمهوراالمنوعاتهذهجذبتوقد

أنهاإلا،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتحتى

منالشرينياتأواخرفيالرجالجذبعلىاقتصرت

العشرين.القرن

منسكيبليأدخلالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوفي

فيالمنوعاتهذهبعروضالتجردعلىاشتملتفصولأ

يكادلانساءبهاظهرتماوسرعان،نيويوركمدينة

الهزليينالممثلينظهورعنبدلأوذلكشيء،يسترهن

منتصفحواليوفي،وفكاهاتهمبدعاباتهمالتقليديين

منمتميزاشكلأالمنوعاتهذهتعدلمالعشرينالقرن

التسلية.أشكال

أشكالمنشكلأبيئتهافيالمنوعاتهذهعدت

تسخرمسرحيةأو،قصيدةأو،قصةتعتبرحيث،الأدب

وأ،المبالغةطريقعنأدبيعملمنأو،مألوفموضوعمن

الأدبية.المعارضةانظر:.الادبيةالمعارضة

.(-م3391،هـ-أ253)للهعبدا،العروي

النقديةالتأريخيةبدراساتهعرفمغربيومفكرمؤرخ

المتصلةالمفاهيممنل!ضيروبتحليلهالمعاصرةالعربيةللثقافة

الروائية.بأعمالهأيضاعرفكما.والتاريخبالفلسفة

الدارمدينةمنالقريبةازموربمدينةالعرويولد

باريس،فيتابعهثمبالمغربالأولىتعليمهوتلقىالبيضاء،

حصمل.والإسلاميةالسيا!ميةوالعلومالتاريخدرسحيث

عاموفى،السياسيةالعلومشمهادةعلىأم569عام

ثم،التاريخفيالعلياالدراساتشهادةعلىام589

.ام639عامالإسلامياتفيالتبريزشهادةعلىحصل

جامعةمنالدولةدكتوراهعلىحصلأم769عاموفي

الأصول:أطروحتهعنوانوكان،الأولىالعسوربون

فيعودتهبعدعمل.المغربيةللوطنيةوالثقافيةالاجتماعية

عملهفييزالوما،الخامسمحمدجامعةالادابكلية

المغربية.الملكيةالأكاديميةفيعضواكونهإلىبالإضافة

رجلعنوانهابمسرحيةأم649عامالنشرالعرويبدأ

تتالتثم.الرافضي"!"عبداللههومستعارباسمالذكرى

أرضيةعلىمؤسسةأعمالوهي.والتاريخالفكرفيأعماله

التطوربأنماركسيةأطروحةعلىأي،تاريخانية

بوسعليستاريخيةبمراحلمحكوموالثقافيالاجتماعي

منويعدلفيهايندمجأنحسبهوإنمايتجاوزهاأنالإنسان

العربموضوعالعرويتناولذلكضوءفيآثارها.

الاتجاهنفص!فىقدمكماأم(،)739التاريخىوالفكر

فىوهوأم(.)839التاريخضوءفيثقافتنادراسته

المعاصرةالعربيةالأيديولوجيامثلوغيرها،هذهدرالمته

الغربيةوالحضارةالعرببينبالعلاقةمشغولأم(،079)

دراساتهأنكماوبالاخر.بالذاتنقديوعيإلىداعيا

مفهوممثلالتعليميالتحليلىالطابعذاتالأخرى

أم(،189)الحريةومفهومام(،089)الأيديولوجيا

بثنحوتسعىوغيرهاأم(،)699العقلمفهومومؤخرا

المفاهيمخلالمنالثقافةبإشكالياتالوعيمنأكبرقدر

عليها.تقومالتيالعامة

ام(،719)الغربة:فتشملالروائيةالعرويأعمالأما

أم989عاموفىأم(.)869الفريقأم(بم)729اليتيم

كتابمنكثيرومثل.أوراقبعنوانذاتيةسيرةأصدر

العربيةاللغتينبينالعرويأعمالتتوزعالعربيالمغرب

إلىترجمثمبالفرنسيةبعضهاكتبحيث،والفرنسية

أخرىلغاتإلىمترجمأعمالهبعضأنكما.العربية

لإنجليزية.كا

.(-م8091،هـ-أ623)هيمبراا،العريص

ليستقرعادثمالهندفىولدبحرينيشاعرالعريضإبراهيم

مدرساالعمليةحياتهبدأام،269عاممنبدءاالبحرينفى

ثم،ام279عامالخليفيةالهدايةمدرسةفيالإنجليزيةللغة
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ثلاثلمدةيديرهاوظلأم329عامأهليةمدرسةأنشأ

رئيساأنتخب.أخرىأعمالإلىينتقلأنقبلمشوات

عاممتجولآسفيراوعينأم،172عامالتأسيسيللمجلس

ترج!وقد،والأورديةوالفارمميةالإنجليزيةاللغةيجمد

وعن،أم669عاممباشرةالفارميةعنالخيامرباعيات

وأمثالحكمش!،!فىأقوالآيحويكتيبلهالأوردية

ومواعظ.

جمعتثماأم(319)الذكرىال!ولديوانهأصدر

فلسط!ت،عنشعريةملحمةإلىإضافة،التاليةدواويخه

:بعنوانكاملةمجموعةفى،الأندأصعنطويلةوقصيدة

هدأنكما،شعريتانمسرحيتانوله.العريضديوان

:بعنوانكتابفيبعدفيمانشرتومحاضراتدراسات

.الشعريالفنفيجديدةنظرات

أزلولعلهشعرهمنأحضيرأعلىالشعريةالقصةتطغى

للشعرإنتاجهمنهائلاكمايخصصالخليجمنشاعر

القصصى.

العريضتجربةوأجحرينىاالشعرفىالمجددينمنيعتبر

فىالرومانسىبالتياريوصلماصورةملامحهابعضفي

واختفاءالجديدةاطغةاحيثمنالحديثالعربيالشعر

.القصيدةفىالتقليديةالأغراض

شعرهمنأممثيرانشرعلىالعريضحرصوقد

وانفتحتأصبحرين،اخارجعربيةصحففيودراساته

فىشعرهوأصبح،ثريةعربيةتحاربعلىالبدايةمنذتجربته

بواقعالتعريففىأثرهلهكانمماالعربالدارسينمتناول

الأربعينياتمنذالبحرينفيوالثقافةالأدبوواقعالشعر

العشرين.القرنمن

-1887هـ،ا366-013)5نسيب،عريضة

سسوري.وصحفىوشاعرأديبعريضةنسيبام(.469

حيثأم509عامنيويوركإلىوهاجرحمصفيولد

السائح.؟الغربمرآة،الهدىصحفها:بعضفىحرر

عامالفنونمجلتهعنهاوأصدرالأتلانتيك،مطعةأس!

القلمية،الرابطةكتابلأقلاممنبراف!صانتأم،219

الحديث.العربيالأدببنيةفىبالغاتأثيراأثرواالذين

خليللجبرانكتبعدةمطبعتهمنشوراتفيوأصدر

لاقتالمجلةلكن.اشيحانىوأميننعي!ةوميخائيلجبران

حين.بعدفحجبهاالاستمرارفىصعوبات

فىأم(029)القلميةالرابطةمؤسسىمنوهو

الولاياتفىالشمالىالمهجرأدباءضمتالتينيويورك

جبرانعميدهامنوأقربهمأعضائهاأنشطومن.المتحدة

.جبرانخليل

منهافترجمالروسيةيتقنوكان،عديدةمقالاتنشر

قصتانوله.الروسيالبلاطأسرارروايةبينهاكتبا،

الصمصامة.الحمصى،الجنديكهما:تاريخيتان

العربية.أرضهإلىالشديدوالحنينبالرقةشعرهيمتاز

ذإ،بهيهنألملكنهالحائرةالأرواحديوانفيقصائدهجمع

منفقطأيامأربعةقبل)نيويورك(بروكلينفىتوفي

.صدوره

المهاجرينترابطفيهايصورالتيتلكأبياتهأجملزمن

قوةالتعاونذلكفىفيرى.اشزتطلبفىوتعاونهما

ل!!اخ:واستمرارا

وضعفىعزمييارفيقأخىيا

المكابدالشجاعإننكابد،سر

ضعفيتسند،ماعييتفإذا

ساندلف!عفكذابعذوأنا

طريقانخطلكيتقدمسير،

الشدائدعندالهوانلأباة

فيالقفرفي،الظلامفيفلنسر

المجاهدطريقفي،الويلفىالوحتنة،

الدب)الأوجرة(،الثعلب)الألتال(؟الأسد:أنظر.لعرينا

.)الصعار(ئبلذا؟!(لداءحرا)

،السلامعبدابنانو:.السلامعبدبنالدينعز

الدين.عز

الدين.عز،القسامانظر:.القسامالدينعز

.عزامالرحمنعبدانظر:.الرحمنعبد،عزام

نحوكتب.التوراةمنجزءعزراسفر.سمرعكزرا،

الأسرمناليهودعودةحوليدوروهو..مق004عام

فىالهيكلبناءإعادةبأنهيزعمماأيضاويصف.البابلى

وينعسب.الأصلىالهيكلالبابليونحطمأنبعدأورشليم

ويقالالاسر،منالعائديناليهودزعيمعزراإلىالسفرهذا

فيالقديمالعهدأساسعلىاليهوديالمجتمعنظمإنه

..مق793أو.مق84ء

داخلالكهرباءأوالصوتأوالحرارةحصرالعزل

المستخدمةالموادالىالعزليشيركذلك.معينةمعساحة

العناصر.هذهسريانلإيقاف

الحرارةسريانفيوالتحكمالعزلالمقالةهذهتناقش

ضدالعزلعنمعلوماتأجلمن.الصوتضدوالعزل

الكهربائي.العازلان!:الكهرباء،



الحراريللتحكمالعزلأنواعبعض

الأليافمنمصنوعةمرلةوحداتاللعتمةوالطبقاتالعوارض

التيالوصلاتبينتمشروهي.المعدنيةالصوفيةالأليافأوالزجاجية

.والأرضياتالأسقفتحمل

245العزل

كا!ا!?!!؟!!3-33،علمد7*!-عتن

موادأيأوصغيرةرحاجيةأليافمنيتكودللفراغاتالمالئالعزل

حلالمنمجهزغيرحائطأوأرضيةإلىدفعهويمكن.أخرىعارلة

.صغيرةتقوب

صعيرة.ثقوبخلالالمجهزةالحوائطداخلالبلاستيكيةالرعوة.تحقنصلبةعازلةوألواحرغويةعزلسوائللعمليستعملالخلويالبلاستيك

الحرارةسريانفيللتحكمالعزل

منبوأحدةالباردةإلىالساخنةالمنطقةمنالحرارةتسري

يوقف.الإشعاع3-الحمل2-التوصيل-أ:الاتيةالطرق

حيث،للعزلمثالوالترموس.الطيعيةالظواهرهذهالعزل

المرورمنالحرارةبمنعوذلكباردةأوساخنةالسوائليحفظ

دأخلداخلىوعاءلهوالترموس.الخارجأوالداخلإلى

الداخلىللوعاءالمكونانالوعاءانويصنع.الزجاجيالوعاء

رديءموصلأنهخواصهومن،البوروسليكاتزجاجمن

إلىوبالإضافة.قليلةحرارةكميةخلالهتمرولهذا.للحرارة

الحرارةسريانتوقفالتيبالفضةمطليالزجاجفإنذلك

الحرارةمنكميةمرتإذالكنمصدرها.إلىبانعكاسها

بينهماالموجودالفراغفإنالقارورتينسطحيأحدخلال

الترموس.انظر:.الحرارةسريانيحجب

منالحرارة-الأخرىوالمبانيالمنازلفي-العزليمنع

فيالمبانيداخلوإلىالبارد،الطقسفيالمبافيخارخالمرور

الحفاظعلىالعزلفيساعد،الصناعةفيأماالحار.الطقس

فيالمستخدمةللعملياتلازمةحرارةدرجاتعلى

.أخرىوعملياتالتصنيع

الزجاجية،الأليافللعزلالمستعملةالموادتتضمن

منمعينةوأنوأعا،الصوفيةوالألياف،المعدنيةوالرقائق

فيالبوروسليكاتزجاجمث!الموادوهذه.البلاستيك

أماموضعتوإذا.الحراريالتوصيلضعيفة،الترموس

.الحرارةلمرورحاجزاتكونفإنها،ساخنسطح

منتصنعالعازلةالموادأغلبفإنذلكإلىوبالإضافة

وأالساخنالهواءمرورتمنعفراغيةخلاياذاتألياف

.البارد

الكبيرةالفقدانمناطقفيالعزليكون.المبانيفي

الطبقةالمساحاتهذهتمثلالمنازلأغلبوفي.للحرارة

والحوائطالأسفلالطابقسطحأي؟السطحتحتالموجودة

الحائطبينالفراغداخلالجانبيةالحوائطوتعزل.الجانبية
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فإنالأرضيالطابقسخنوإذا.والخارجيالداخلى

.تعزلأنيجبحوائطه

هى:المبانىلعزلرئيسةأنواعخمسةهناك

أسةماعوازل2-الرقيقةالإعتاموطبقاتالعوارض-أ

أصلبةاالعوازلألواح-4خلويبلاستيك3-للفراغات

عاكسة.عوازل5-

مصنوعةناعمةوحداتالإعتاموطبقةالعوارضتكون

الصانعيقطع.الزجاجيوالصوفالزجاجيةالأليافمن

فتباعالمعتمةالطبقةأما.محددةأحجامإلىالعوارض

خلالحجمأيإلىتقطيعهايمكنحتىطويلةلفائف

بينالمعتمةوالطقةالعوارضوتستعمل.العزلعملية

قوائمبينوكذلكوالأرضيةالسقفتقويالتىالعوارض

المبنى.هي!،!فىالرئيسىالجزءتكونالتيالحوائط

منقصيرةأجافأمنللفرأغاتالمالئةالعوازلتتكون

)زجاجاجرليتوا،الزجاجيةوالأليافالسليلوز،

فيأساساوتستعمل.الصخريوالصوف(،طبيعي

الحوائطبينالعوازلوتوضع.الجانبيةوالحوائطالأسقف

أحدفيصغيرثقبخلالبإدخالهاوالداخليةالخارجية

ئط.الحوا

رغويةألواحلعملالخلويالبلاممتيكويستخدم

هذهتستعملكذلك.بالحوائطتلتصقأنيمكنبلاستيكية

داخلحفظههايمكنعازلةرغوةلعملالقطئالبلاستيكية

الحوأئط.

منرشيعةرقائة!منأ!اكسةاأعوازلاوتتكون

بفرامفصوأ!ةطبقاتفىالألواحاهذهوتنظم.الألومنيوم

بينالعاكسةالعوازلوتستعمل.الساخنالهواءتحجرحتى

الحوائط.وقوائمالأرضياتعوارض

الرطوبةنفاديمنعبخارياحاجزاالعوازلأغلبيةوتتطلب

يمكنالبخاريوالحاجزكفاءتها.منوالإقلالخلالهامن

نأويجبمعالجا.ورقاأوبلاستيكرقيقةأوأ!حايكونأن

اسماحنة.للمنطقةالمواجهالجانبعلىالعازليوضع

المادةمقاومةمعدلبقياسالعازلةالمادةكفاءةتختار

العاليةال!!اءةذاتوالمواد(ول-)حولا!7الحرارةلسريان

فيالمبانيوتحتاجأكبر.الحرارةلسريانمقاومتهاتكون

منأكثرالحرارةلسريانأعلىمقاومةإلىالباردةالمرتفعات

المناممبوالعازل.الدافئةالمناطقفىتكونالتيالمباني

لتدفئةاللازمةالوقودكميةتقليلفيتؤثركفاءةذايكون

المبنى.

علىوقادراللحريقمقاوماالعازليكونأنيجب

منتقللأنيمكنالتيوالكيميائيةالطبيعيةالتغيراتمقاومة

الصغيرةللحيواناتمقاومايكونأنيجبكدلك.كفاءته

.والجرذانوالفئرانالحشراتمثل

أغراضفيمهمادوراالعزليؤدي.الصناعةفي

بطبقاتالصناعيةالأفرانبعضتغطىفمثلا،.مختلفة

الصناعيالعزلويصنع.المنزليالعزا!فىتستعملكالتي

التحملمنعاليةدرجاتإلىللوصولالخزفيةال!ليافمن

بإيقافالطقاتهذهوتقوم.م00315حواليتبلغ

إلىالوصوليمكنودهذا،الأشرانمنالحراريالسريان

التسخين.عمليةخلالعاليةحرارةدرجات

ترتفعحتىفخاريبطوبالفولاذصخاعةأفرانتعزل

الفلزالفخاريالطوبيمنع.م0002إلىالحرارةدرجات

.الأفرانفىالفلزيةالأجزاءإفسادمنالداخليالسائل

نأعلىقادراالفخاريالطوبي!صنأنيجبكذلك

إلىبالإضافةالحرارةدرجاتفيالمفاجئةالتغيراتيقاوم

ال!جميائية.أضفاعلاتامنأنواععدة

داخلاطزارةدرجاتلتتبيتأمحوازأ!اتستعم!!!ذأك

فمثلا.باردةأوساخنةموادتنق!ابالأنابيباحطوط

الذيألاسكاعبرأنابيبخطالزجاجيةالأليافتعزل

كم.ا/003بحوالىتقدرمسافةإلىالخامالنفطيحمل

اللازمةالعاليةالحرارةدرجةثباتعلىيساعدالعزلهذا

تمئكذلكوهي.الأنابيبخطخلالالخامالنفطلضخ

الأرضتفسدوالتيالأنابيبخطخلالالحرارةسريان

حوله.المجمدة

الصوتضدالعزل

لتقليلالمبانيفيالصوتضدأ!زلايستعم!

منالصوتتمنعالعوأزلهذهأنواعبعفم!وأضوضاء.ا

تمتص،أخرىأنواعوهناك.أخرىإلىحجرةم!المرور

انظر:.الحجرةداخلالضوضاح!مستوىمنتقلل،الصوت

علم.،الصوتيات

يأعلىتحتويلاالتيالثقيلةالسميكةالحوائطتعترض

والمناقشاتالعاليةوالمو!يقىالأصواتاسبيلشمروخ

علىتحتويالتيالحديثةالمبانيأغلبلكن.المزعجة

بسهولةالصوتتسفبهرورالوزنالخفيفةالرفيعةالحوائط

بألواحالحوائطتعزل،الأحوا!هذهوفيخلالها.

الأليافمنالألواحهذهتصنع،الصوتلامتصاص

نأيجبالعزلوهذا.والأسقفالحوائطفيوتقامالخشبية

بهصغيرةفجوةوجودلأن،الداخلياسمطيحكليغطي

وتساعدخلالها.كثيرةأصواتبمروريسمحسوف

إيقافعلىالأرضياتأغطيةمنوعيرهاالسجاجيد

السفلى.الحجراتإلىالمرورمنالصوت

بوساطةالحجرةداخلالضوضاءمنالتقليليمكن

جميعهاتمتصحيثالمنجد،والأثاثوالستائرالسجاجيد

استعماليمكنالصوتعوازلإلىوبالإضافة.الصوت



742ءالعزيزا

ولهذه.والحوائطالأسقففيصوتيةعوازلالفلينرقائق

الصوتامتصاصعلىتعملدقيقةثقوبالمطاطيةالرقائق

.الحجرةإلىأخرىمرةارتدادهومنع

فيالضوضاءإنقاصالصناعةفيالصوتعزلويعنى

وبعف.التصميماتأماكنفيالمستعملةوالالاتالمصانع

والالات.العمالبينللصوتعازلةحواجزتشيدالمصانع

عازلةموادالاتهاعلىتصبالأخرىالمصانعوبعض

تستعملكذلكالضوضاء.مستوىلتقليلللصوت

الهوائية.والحفاراتالتشييدآلاتضوضاءلتقليلالعوازل

مسافةفيمضروباالكميةنابخالفيزياءفيالعزم

القوةعزمعلىيطلقالمحور.أوالارتكازنقطةمنمحددة

كجما..وزنهشخصينتجفمثلا،اطىعزمأيضا

مقدأرهعزماالأرجوحةمركزمنم3بعدعلىويجلس

لتحديد،العزومالمهندسونويستخدممتر.كجم003

مثل،المركباتوبعض،والمبانىالجسور،فيالضغوط

.والسياراتالطائرات

فيمضروباالجسمكتلةنابخهو.الذاتيالقصورعزم

وأسهولةمدىالنابخهذاويوضجحالمحور.عنبعدهمربع

القصوركبرفكلما.الدورانيةالحركةإيقافأوبدءصعوبة

معدللتغييرالقوةعزممنلمزيدالحاجةزادت،الذاتي

.الدوران

.راعلذا،لرافعةا:أيضانظرا

.العزمبمالذراع،الرافعة،التوركانظر:.الليعزم

-9561اهـ،040-)779زادهعزمي

فقيه،.زادهبعزميالشهيرمحمدبنمصطفىام(.063

منالكثيرفيالتدريستولى.أصولي،المذهبحنفي

مصر.قضاءثم،الشامقضاءووليالقسططنيةمدارس

فيخسرولملاوالغررالدررعلىحاشية:مؤدفاتهمن

نتائج؟نجيملابنوالنظائرالأشباهعلىتعليق؟الفقه

.الأصولفيالأنوارمنارشرحعلىالأفكار

لسببزواجغيرمنالشخصفيهايكونحالةالعزويئ

والمعتقداتالغربىالمفهومفيالعزوبةأنإلا،مؤقت

إلىترجعوعادة.الزواجعنالامتناعحالةهيالكنسية

أخلاقية.لاسبابأوتبتلاالجنسيةالعلاقاتعنالامتناع

ضرورةالقساوسةعلىالنصرانيةالمعتقداتتفرض

قبلأنفسهملتطهيرالوقتلبعضالجنسيةالعلاقاتتجنب

النصارىالقادةبعضيتدرب.قداسلإقامةيتأهلواأن

المشاغلمنالنفوستحريرإلىتؤديالعزوبةأنويتعلمون

الواجباتعلىالتركيزمقدورهمفيليكون،الأسرية

والبوذيونالنصارىوالراهباتالرهبانويمارس.الدينية

القساوسةجميع.دينيةأخلاقيةقيمةبوصفهاالعزوبة

تسمحالشرقيةالكنائسأنإلاعزائا،يظلونالكاثوليك

علىينبغيأنهغير،قساوسةيصبحوابأنللمتزوجين

أخلاقية.قيمةبوصفهاالدائمةالعزوبةممارسةالأساقفة

غيرأمرالإسلاميالتصورفيالزواجعنوالامتناع

علىيحثفالإسلامالإنمسانية،للفطرةومخالفمقبول

.الأرضوتعميرالنسلبقاءلضرورةالزواج

.لزواجا:أيضانظرا

عزيز.ضياء،ان!:.ضياءعرير

على.عزيز،المصريانظر:.المصريعلىعزيز

المراعي،فيأساسأيعيشصغير،مغردطائرالزيراء

كمثيلاتهانشأتقدالعزيزاءعصافيرتكونأنالمحتملىومن

اليوموهي.المكشوفةإفريقيامراعىفي-الذعرةعائلةمن

والجنوبالشمالأقصىعداالعالمأنحاءجميعفيموزعة

المحيطة.الجزروبعض

لها،رقيقةصغيرةطيورمعظمهافيالعزيزاءوعصافير

خطوطوبهاعموما،اللونبنيةوهى.طويلةوسيقانذيول

الذيلوري!،شاحبةصفرأءوبطونها،كثيفةمتعرجة

الموجودةالذهبيةوالعزيزاء.أبيضأواللونشاحبالخارجي

الزاهية.الصفراءببطونهامتميزةالإفريقيةالسافانافىأساسا

نباتي.تجمعتحتالأرضعلىعادةالعزيزاءتعشش

تجويفاتفييعشعش-الصخورعزيزاءمثل-وبعضها

بالحشراتوتتغذىالأنهار،بضفافأوالصخريةبالتلال

مثل-أنواعهابعضفىالتفريخموسمويعتمدأساسا.

عديدةأنوأعوتهاجر،الطعامتوافرعلى-المراعىعزيزاء

.بعيدةلمسافات

أسامئاوتتغدى،الوعرةالساحليةالمناطقفيتتكاثرالصخريةالعزيزاء

.والنباتاتالشواطىءبحشرات



لحنجرهاءحمراءايزلعزا824

الريالحيوانانظر:.الحئجرةحمراءالعزيراء

)الطيور(.العربيةالبلادفى

الحيوان:انو.المصفرةءالسمراالعزيزاء

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبري

البلادفيالبريالحيوانان!:الشجر.عريراء

.)الطور(لعربيةا

هـ،571-)994أبوالقاسمعساكر،ابن

اللههبةبنالحسنبنعلىالقاسمأبوم(6011-1761

الدمشقي،عساكربابنالمعروفالحسينابنعبداللهابن

محدثالمجود،الكبيرالحاففأالعلامةالإمام.الشافعي

.الشام

هـ،505سنةفىلماسماعهاسديناصائنأخوهبدأ

سنةوحجهـ،052سنةالعل!طلبفىالعراقإلىوارتحل

البلدانمنكثيرإلىذلكبعدرحلاتهتوالتثمهـ،152

وغيرها.كخراسان

وزاهرالأكفانيوابنالحنائىطاهرأبيمنسمع

العلاءأبو:منهمكثير،خلقعنهوحدث.الشحامي

وكان.علىبنالقاسموابنه،السمعانىسعدوأبوالعطار

القرآنيختم،وعبادةزهدصاحبذكئا،متقناحافظافهما

بالمعروفآمراوالأذحصار،النواف!بكثيروكان،جمعةكلفي

عنمعرضئا،لائمأ!مةاللهفىتأخذهلاالمنكر،عنناهئا

فأبى.بعضهاعليهعرضوقد،المناصبطلب

الأيوبي.اأسديناصلاحأصسلطاناجنازتهوحضرتوفي

منحصرها،يصعبمصنفاتعساكرابنخلفوقد

كثير.ذلكوغيرالمعجمالكبير؟دمشقتاريخأهمها

هـ،767-07)1البغداديعساكرابن

عساكربنالرحمنعبدبنمحمدم(.أ-1031365

منطقي.نحويمتكلمأصولىمالكيفقيه.البغدادي

وكان.والدهعنالعلمأخذ.الدينبشمسيلقب

المنقولبينجمع،العلمطلبفىجادامجتهدا

العراقفىعنهودافعمالكمذهبلواءحمل.والمعقول

الحسبةوولىبغدادقضاءولي.بالحنفيةتججكانتالتي

فأكب،أعبارةاوحسن،الأخلاقبمكارمعرف.بها

المدرسمةفيالتدريستولىعندما،درسهعلىالناس

لوالدهالإرشادشرحمنها:مؤلفاتعدةله.المستنصرية

فىالحاجبابنمختصرشرح،مالكمذهبفى

وله،الفقهأصولفىالحاجبابنمختصرشرح،الفقه

علىوأجوبةالخلافعلمعلىوتعليقةكبيرتفسير

الحاجب.ابناعتراضات

العجزأو!!علىيطلقتعبيرالقراءة!ئهسر

علىالبدءفييطلقالتعبيرهذاوكان.بالقراءةالخاصة

وجودعنناجمةأنهاالمعتقدمنكانالتيالعجزأوجه

.المركزيأ!صبىاالنظامفىقصورأوخلل

التعبيرهذااستخدامفيالماسمن!جيرعددبدأ

والكتابة،والهجاءالقراءةمشكلاتمنكبيرعددلوصف

.القراءةعنالبعضعجزيعنيالمصطلحصاروبذلك

يحدثقدالقراءةعسرأنالبحثنشائجعأثبتتوقد

الحملفترةأثناءطبيعيغيربشكلالجنيندماغلنمونتيجة

المكتوبة.النصوصاستيعابعلىالدماغقدرةفييؤثرمما

العجزهذايعانونالذينالأشخاصفإنالمثالسبيلوعلى

يقرأونفإنهمهناومن،والحروفالكلماتيعكسون

منكبيرعددويجد)بتك(،نحوعلى)كتب(ال!سلمة

الكلمةفيالحروفترتيبتذحصفىكبيرةصعوبةهؤلاء

بعضويعانيواليسار.اليمينبيناضمييزاوفى،الواحدة

بالتوافقخاصةمشكلةالعجزبهذاالمصابينالأطفال

هذايعانيأنهعلىالطفلتشخيصفىالبدءوقبل.العضلى

بمشكلةالخاصةالممكنةالأسبابسائرتعرفينبغىالعجز،

منمحدودقدروجودالأسبابهذهوتشمل.القراءة

اكتمالوعدم،السمعضعفأوالن!وضعفالذكاء،

هذهتشملوقد.الفكريأووالبدني،العاطفيالنضج

وأالتدريسيةالعمليةفىمشكلاتوجودأيضاالأسباب

الطفل.مننرلفى

،القراءةعسرأوجهلتعرفخاصةاختباراتوتجرى

فإنالحقيقةوفىجدواها.فييشكونالخبراءبعض،أ!حمت

هذاوجودفىيشكون،التعليمخبراءمنكبيراعددا

كبيرلعددتمثيلاإلاليسالعجزهذاأنهؤلاءويرىالعجز.

منأنهالمتخصمصعونويرى.بالقراءةالخاصةالمشكلاتمن

يوأجهمنبكلالخاصةالمشكلاتتعرفالضروري

منيصبحالنحوهذاوعلى.حدةعلى،القراءةفىمشكلة

وقدمناسبا.تدريباأوعلاخاالشخصيتلقىأنالممكن

بدنياعلاخاالعجز:بهذاالمصابينالأطفالعلاجيشمل

بالنطق.خاصاوعلاجاومهخيا

بنظامخل!وجودعدىيدلتعبيرالهضم!كسر

فيالامحدوثالهضمعسرأعراضومن.الهضم

وإحساسوتجشؤوالحرقانالبطنمنالعلويالجزء

لاذعةوالسوائلالطعاموتقيؤ،المعدةمنطقةفيبالثقل

قروحلوجودنتيجةالهضمعسريحدثوقد.المذاق

وا،الحموضةنسبةلارتفاعأوعشر،الاثنىأوبالمعدة

وأبالمرارةحصوةلوجودأو،المعدةسرطانبسبب

والتصاقوالإمساكالقولونلالتهابأوالمرارةالتهاب
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لالتهابنتيجةأيضاالهضمعسرويحدثالأعضاء.

نأالممكنومن.والعصبيةوالقلقالمزمنالدوديةالزائدة

وفي.فسهالمتسب!الخللمعالجةعبرالهضمعسريعالج

منجزءاالصحيةالوجباتتناوليكونعديدةحالات

.العلاج

الهفحم.سوء:أيضاانظر

(.اليسرىاليد)مستخدمواليدويةالكتابةانظر:.العسرة

)خطةالأندلسفيالإسلاميةالحضارةانظر:.العسس

(.الشرطة

حجرابنانظر:حجر.ابنالعسقلالي،

العسقلاني.

؟هـ،593-؟)لهلابوأ،لعسكريا

سعيدبنسهلبنعبداللهبنالحسنأبوهلالام(.500

لهرائد،لغويعالم.العسكرياللغويمهرانبنيحيابن

تتلمذ،والأدبوالنقدالبلاغةمجالاتفيمحفوظجهد

فيهمايقعشرحصاحبالعسكرياحمدأبيخالهيدعلى

أخبارهما،اختلطتماوكثيرا.والتحريفالتصحيف

.مؤلفاتأوأقوالمنللاخرماأحدهماإلىونعسب

اشتغالهعنمايذكرونهسوى،قليلةسيرتهعنوالمعلومات

،والتبذلوالدناءةالطمعمناحترازاالأقمشةفيتاجرا

وأخذ،واللغةوالنقدبالأدبواهتمامهالشعر،وقوله

بنالغنائمأبووكذلك،عنهبالريالحافظالسمانأبوسعد

.المقرئحماد

كتابفله.بهيتصلوماالأدبمؤلفاتهعلىوالغالب

وكتاب،الأدبومعانيالمعاليديوان،الأمثالجمهرة

الشعرمعانىفيالمعانيأعلاموكتاب،الحماسةشرحفي

والنثر.الشعرالصناعتينومحعابشعر؟ديوانوله

التراثعلىالعسكرياعتمدالأخيرالكتابهذاوفي

الوصايامنعددتقديمفىمنهفاممتفادبمللمتقدمينالنقدي

بينهمامشتركماهووبيان،نثريأوشعرينصلإعداد

الأول،أبوابعشرةفيكتابهفجعل،البلاغيةكالأشكال

رديئه،منالكلامجيدلتمييزوالثانيوحدودها،للبلاغة

والباب،الألفاظوترتيبالكلامصفةمعرفةفيوالثالث

البابوخصص،الرصفوجودةالنظمحسنفيالرابع

للسرقاتاسمادسوالباب،والإطنابللإيجازالخامس

وعرض،للسجعوالثامن،للتشبيهالسابعوعقد،الشعرية

حسنعندفيهفوقفالعاشرأما،التاسعالبدبفيلفنون

غرضمنالتخلصوحسنالقوافيوجودةوالمقاطعالمبادئ

.غرضإلى

نثريأوشعرينصإنجازلكيفيةتصوراقدموبذلك

لاحظوإنوالنثر،الشعربينالمشتركةالأشكالتلكوأبرز

الاخر.دونالفنينبأحدالقضايابعضاختصاص

والبلاغةالنقدتاريخفىشمهرتهتعودالكتابهذاوإلى

التلخيص،:مثللغويةصفةذاتأخرىكتبوله.العربيين

فيهماتلحن،اللغويةالفروقالأشياء،بقيةفيالمعجم

والجمع.الواحدنوادر،العامة

رحيقمنالنحليصنعهسميكحلوسائلالئحل!كسل

منالنحليمتصهخفيفمائيسائلوالرحيقالأزهار.

النحلمنشغالةكلوتحمل.خلاياهإلىويحملهالأزهار

العسل.بمعدةوتسمىالرحيقفيهاتخزنأرجلهافيجيوبا

نوعينإلىتحويليةعمليةنتيجة،والرحيقالسكرويتحلل

يودعأنوبعدالجلوكوز.والفرك!وزالبسيطالسكرمن

ويصبحالمياهلتتبخريتركهالخلايا،فيالرحيقالنحل

لتحسينإنزيماتبعضرلهيضافوقدسميكا.السائل

نكهته.

بأنواعولونهالنحلعسلنكهةتتأثر.العسلأنواع

الأبيضبينالعسللونويتراوح.الرحيقمصدرالأزهار

العسليكونوعادة.الداكن)الأصفر(والكهرمانى

وأكثر.النكهةفياعتدالأالعسلأنواعأكثواللونالشاحب

السايكوبرسيمالفصفصةنباتهيشيوعاالعسلنباتات

عسلمايتعرضوكثيرا.الأبيضوالبرلمميمالحلووالبرسيم

(،السكريةالبلورات)تكونالتحببإلىالنقيالنحل

منعاتسخينهإلىالعسلصناعةفيالعاملونويلجأ

للتحبب.

ممتازاغذائيامصدراالنحلعسليعتبر.الغذائيةالقيمة

يمتصه،بسيطسكرعلىيحتويلأنهللطاقةقوياومنتجا

القصبسكرعنكيميائيايختلفوهو.بسرعةالجسم

علىالنحلعسلويحتوي.للطاقةمصدراأيضأيعتبرالذي

الحلايا.تسىالجوانبمسدسةصغيرةغر!فىالرحيقيخزنالنحل

نحل.عسلإلىويتحولالرحيقمنالمياهلتتبخريتركيحزنأنوبعد
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:يعد،الجسمإليهايحتاجأخرىموادوعلىمعدنيةأملاح

تنقية.إلىلايحتاجالذيالوحيدالسكريالغذاء

يأ،قرصهفييباعالعسلكانقديما.العسلصناعة

معتباعبالعسلالمملوءةالصغيرةالشمعيةالخلاياكانت

الشمعقرصباستبعادالممولونفيقوماليومأما.السائل

يحفظوهذاالغطاء.مح!صمةأوعيةفيالعسلويعبئون

أقراصالسسلمنتجوويضعأشهر.لعدةطازجاالعسل

العسلأقراصوعصربفتليقومللعسلفرازفيالشمع

شإذاأطبيع.ويعديعبأثهاالخارخ،إلىالعسلفيندفعبشدة

وتتكونأسسائ!اينفص!فقدطويلةلفترةالعسلخزن

.البلورات

.الرمانقديمفيأهميةللعسلىكان.تاريخيةنبذة

علامةما،وقتفىأطائدةاعلىالنحلعسلوجودوكان

استخدمواقدالمصريينقدماءأنويعتقدوالرخاء.الرفاهية

الموتى.تحنيطفيالعسل

النحلة.انظر:

أدملاصةامناطقإحدىعسيرمنطقةمئطدلآ.عكسير،

المناطهتنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربية

نىتقعوهىاطناطق(.م)نفاأالسعوديةانظهر:.السعودي

انشرتمنتحدهاوللمم!صة،الغربىالجنوبأقصى

جازانمنطقتاالجنوبمنر،ونجرانالرياضمنطقتا

مكةمنطقةأخرباوأحثممالاومن،واليمنونجران

بمحوأجحراسطهحمستوىعنالمنطهقةوترتفع.الم!صمة

مرتفعاتعلىتقعإنهاوحيث.المتوسطفىم000.2

بهاوتسقطششاءباردصيفامعتدلفمناخهاالسروات

الشتاء.فيغزيرةأمطار

خميحر:هيالمحافظاتمنعددمنالمنطقةتتكون

رجال،تثليث،عبيدةسراة،محايل،النماص،بيشة،مشيط

والعاصمة.المجاردةبلقرد،،الجنوبظوان،رفيدةأحد،ألمع

أبهامدينةمنجانب

نسمة،000.715.1السكانعددويبلغأبها،مدينةهي

2.كم000/07نحوإلىمساحتهاوتصل

معدلهاويبيغصيفاالعسهولمناطقفيالحرارةترتفع

الشتاءفيأما%،أ.و85%بينالرطوبةنسبةوتتراوحم،44

بينالرطوبةنسبةوتتراوح،"م17عنالحرارةدرجةتقلفلا

علىتزيدلافيهافالحرارةالحبليةالمناطقأما%،03-05

فيم53إلىالحرارةوتصلعامبوجهمعتدأ!المنا!و،م852

.المرتفعاتفوقوتزدادالسهولفىالأمطاراوتقلأحتشاء،ا

أبهامدينة

منطقةعاصمةوهيالسرواتجبالعلىتمإلمدينة

الشاملةالتنحيةجهودتضافرت.الإداريومركزهاعسير

ووفرةالطبيعةمحمالوالخدماتوالحدائقالطرقفي

ويطلقالبلاد،مصايفأجملمنأبهات!ضنأنفيالمياه

الجبل.عرودرلقبعليها

لالسودةالمؤتمراتقصرمسجد



أبهامدينةبمدخلجماليمجسم

فىتعرفكانتأبهامدينةأنالباحثينبعضيعتقد

إبلكانتالذيالمكانوهوأبقا،باسمالتارلإلقديم

(.السلام)عليهسليمانالنبيإلىمنهالهداياتحملبلقيس

حوضيةمنطقةأبهامدينةتشغل.والسطحالموقع

قلبفيوتقعالبحر،سطحمستوىفوقم2)002ترتفع

تربطهاالتيالبريةالطرقجميععندهاتلتقيحيثالمنطقة

الشرقمنيحدها.للملكةالغربيةالجنوبيةبالمناطق

الشمالومنمشيطخميسمنطقةالشرقيوالشمال

محايل،منطقةالغربيوالجنوبالغربومنالنماصالغربى

هكتار.000.5نحوأبهامساحةوتبلغ

حيثالصيفشهورخلال-اللأغلب-فيمعتدل.ا!لناخ

لاحيثالشتاءفيوبارد،م053علىالحرارةدرجةتزيدلا

منالقادمةالممطرةالموسميةالرياحعليهاوتهبم55عنتقل

الأحمر،البحرمنالاتيةالغربيةالرياحوكذلكالهنديالمحيط

مشويا.ملم005إلىكمياتهوتصلالشتاء،فيالمطربهايزداد

أبهافيبال!ودةالمؤتمراتقصرمنجانب

251عسير،منطقة

الأثريالمتحفمبنى

التابعةوالقرىأبهامدينةسكانعدديقدر.السكان

وحدهاالمدينةسكانوعدد،نسمة000.018بنحولها

الإمارةمراكزعلىموزعوالباقىنسمةآلاف011

طبب،،سلطانمدينة،السودة،الشعف:وهيالخمسة

نشاطأغلبويتمثل،قرية427المراكزهذهوتتبع.مربة

الحكومية.والخدماتوالرعيوالتجارةالزراعةفىسكانها

ومنطقةأبهافيانشئتمدرسةأولكانت.التعليم

عامالابتدائيةالسعوديةالمدرسةهىبأسرهاعسير

مدرسةسبعينمنأكثرففيهاالانأما،أم369هـ،ا355

التعليم.مراحلمختلفتخدموالبناتللبنين

لجامعةواخرسعودالملكلجامعةفرعبأبهاأنشىءوقد

للشريعةكلياتتضم،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

بالإضافة،الاجتماعيةوالعلومالعربيةواللغةالدينوأصول

أمرصدرأم899عاممنأبريلوفي.والتربيةالطبإلى

جامعتيفرعاإليهاضمالتيخالدالملكجامعةبإنشاءمل!ي

بأبهاتهامةحديقةمنجانب



عسير،منطفة252

3.ممليو!52.أ!رسسيةا:طاصه،م33وار!اعهم035طولىعسيربمنطقةأبهاسد

أنشئتوقد.الإسلاميةسعودبنمحمدوالإمامسعودالملك

وال!طيةللبناتتربيةوكليةالمعلمينلتخريجمتوسطةكلية

الثانويوالمعهدالصناعيالثانويوالمعهدالتقنيةالمتوسطة

المهني.التدريبومراكزالفنيينللمراقبين

ملتقىموقعهابفضلأبهاتعتبر.والاتصالاتالنقل

جنوبيتخدمالتيوالفرعيةالرئيحسيةالطرقمنعدد

المناطة!منبغيرهاالمدينةتربطالتيالطرقوأهم،المملكة

طريق-2كم(265)الطائف-بهاأطريق-ا:والمدن

نجران-مشيصأخميسطريق3-كم(002)جازان-أبها

هذاك!ا(.035)الدواسرواديطريق-4كم(038)

بينالمرورويسرتالجبالشقتالتيالأنفاقإلىبالإضافة

وهى،والشمالالجنوبوبينالغربيوالجنوبالجنوب

.العقباتوتسمىاجتيازهاتماماالمتعذرمنكانمناطق

مطاراترالغويعتبرعسير،منطقةمطاروبالمدينة

والرياضجدةبعدالركابكثافةحيثمنالمملكة

وتقنياتوسائلبأحدثمجهزدولىمطاروهو،والظهران

بأنواعها.والخدماتوالإقلاعالهبوط

وهيملونةتلفازيةمحطهةالإعلاموزارةأنشأتوقد

الموجةع!الإذاعىأطبثمحطةوهناكأبهاتلفازمحطة

03.اولوموجةالمتوسطة

توفيرعلىالمملكةحكومةتحرص.المحيةالرعاية

صحتهم،علىوالحفاظالمواطبنلعلاجيلزمماكل

لذلك،نهضةأمملالأساسيةالركيزةهوالإنسانبوصف

وأهمغيرها،وفيأبهافىالمستشفياتبإنشاءاهتماماتوالي

المركزيعسيرمستشفى-أ:هياليومأبهامستشفيات

سرير(003)العامأبهامستشفى2-7ءسريرا()4

سرير(001)الصدريةالأمراضمسس!شفى3-

إلىإضافةسريرا(05)النفسيةالأمراضمستشفى-4

منالوقايةومراكزالأهليةوالمستوصفاتالصحيةالمراكز

الصحيوالمعهد،الصحىالختبرويمثلوالبلهارمحيا،الملاريا

طريقعلىمهمةخطوةللبناتالصحيوالمعهدللبنين

أبها.فىالعلاجيةالتنمية

بالزراعةأبهاسكانمعظميعمل.الاقتصاديالنشاط

القطاعلايزالبينماالتجاريالمجالينشطكماوالرعي

محدودا.ناشئاالصناعى

بأبهاالرياضيةالعزيزعدبنسلطانالأمرسمومدينةمنجانب

!
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بأبهاالصناعيةالتجاريةالغرفةمبنى

أثرالأرضوخصوبةالمياهلوفرةكان.والريالزراعة

وينتجعليها،وتشجيعهمللزراعةالمنطقةسكانتوجيهفي

القمح.وخاصةوالحبوبالفواكهأنواعجميعأبهاأهل

المزارعينلإرشادملموسةبجهودالزراعةوزارةوتسهم

م،035)طولهأبهاسدوأهمهاالسدود،ببناءالمياهوتوفير

أنابيبخطوطوبمد3(،ممليون5.2طاقتهم،33ارتفاعه

أبها.إلىالأحمرالبحرعلىالشقيقمنالعذبةللمياه

منرأس003).00الحيوانيةالثروةمنأبهافىيوجد

الدواجنأهلهايربيكماالأبقار،منرأس05و.غنم

البيض.لإنتاج

البناءموادعلىأبهافىالصناعةتقتصر.الصناعة

ورشعنفضلاالأغذيةوكذلكوالأخشابكالإسمنت

ثرواتهابفضلالمدينةينتظرالزاهرالمستقبلأنإلا،الصيانة

التعليممجالفىوخاصةالشاملةالتنميةوخطةالمتنوعة

التدريبومراكزالفنيةالمعاهدأسعستحيث،الصناعى

الفنية.بالكوادرالصناعيالقطاعتمدأنتستطجعالتي

تنتجهماعلىمعتمداالتجاريالقطاعينشط.التجارة

تنتجهوما،حيوانيةوثروةوحبوبفواكهمنالأرض

منعددوبالمدينة،غذائيةوموادبناءموادمنالمصانع

عنفضلا،الأساسيةالموادتبيعالتىالمركزيةالأسوأق

.والفنادقوالمطاعمالمصارف

المناخذاتعسيرطبيعةساعدت.والترويحالسياحة

المتنوعةوالتضاريسالأثريةوالمعالمالوفيرةوالمياهالمعتدل

خاصةوأبهاعامةعسيرتصبحعأنعلى،الماليةوالاعتمادات

والسالبالنسيموالمقيمالموأطنفيهاينعمرائعامصيفا

علىحتىالكثيفةوالخضرةالخلابةالطيعيةوالمناظرالعليل

أبعدإلىالوصولتيسرالتيالمعبدةالطرقعنفضلاالجبال

والترويحوالسياحةللمتعةمنطقةوأهم،المنطقةفينقطة

الوطنى.عسيرمتنزههى

طبيعية،مواقعستةمنيتكون.الوطنيعسيرمتنزه

الزائريستمتعبحيثوالرعايةالحمايةالدولةلهاحققت

253عسير،منطقة

أبهافيالجديدالثلاثاءسوقمنجانب

وقد.فطريةوطيورونباتاتحيواناتمنفيهامابمشاهدة

متنزه-ا:هيالمواقعوهذه،الخدماتكللهاتوفرت

إلىويمتدالغربجهةإلىكم23أبهاعنويبعد،السودة

ومواقفوالفنادقالمرافقبكافةومجهزعسير،جبالأعلى

أبهاعنيبعد،دلغانمتنزه2-وغيرهاوالكهرباءاسميارات

عنكم4يبعدالقرعاء،متنزه3-الجنوبجهةكم26

أبهاعنتبعد،الهضبة-4أبهاعنكم03أي،دلغان

المتنزهأطرافوباقيمنها.الشرقىالجنوبإلىكما5

الحدائقأماعسير.منطقةمنأخرىمحافظاتفيمنتشرة

مساحاتفيهاوتمتدوفسيحةعديدةفهيابهاداخلفي

عسيرمتنزهانظر:متر.مليوننصفنحوإلىالخضرة

الوطنى.

لإكاسبربرلأ

فيهوأقيمالشعبيةللمأثوراتمتحفإلىتحولوقدايلىتريشداقصر

عسير.لمسطقةالتاريخيةالوثائقمعرض
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علىالمبنيةوالحصونوالأبراجالقلاعمنعددبالمدينة

أمحددالتخطيطالانويجريالتقليديالعسكريالطراز

خطواتالمدينةستنقلالتىالسياحيةالمشروعاتمنكبير

والتطوير.التحديثطريقعلى

الوطني.عسيرمتنزهبمالسعوديةأيضا:انظر

انظر:صغارها.فيهلتربيالحيواناتتعدهمكانا!ئ!

النملة.،الحيوانالطائربم،النحلة

(.العسللحاه)مسمعىالنحلةانظر:.التفقيسعكش

فيالبريالنباتانظر:.المالطيالغرابعش

الالطي(.العرا!)عقالعربيةالبلاد

اصسب!صه(.ا)أمراضرالعينبمالعمىان!:.الليليالعشا

القربانهو،النصرانيةالطوائفعندالريالياثء

المصارى.عندمقدسطقسالشساءهذاوتناول،المقدس

أثناءفيلأتباعهقالالمسيحأنوالكورنثيونالأناجيلوتقرر

الأنواشربوا،جسدهكانهذالأن"كلوا،الأخير:العشاء

علىالبروتستانتمنالكثيرويطلقدمه".كانذلك

الأنج!سانيود،أما.الربعشاءاسمالمقدسالقربان

اخشرقية،الأرتوذكسيةالكنائسوأعضاء،وال!صاثوليك

العشاءأواللقدسالقربانالطقسهذايسمونفإنهم

هذاتؤدياكبروتستانتيةالكنائص!وبعض.المقدسالربانى

فيمراتأرلغيؤديهوبعضهاأسبوعيا.أوشهرياالطقس

المناممبةهدهيستقبلونفإنهمالكاثوليكالرومانأما.العام

الربانيالعشاءيتناولونماوغالبا،الفصحموسمأثناءفي

يوميا.أوألممبوعيا

البروتستانتيةوخصوصاال!ضائسبعضوتستعمل

منشرديةكؤوسماوأيضاالمحمرغيرالخبزرقائقمنوحدات

الاحتفالالحديثةالنصرانيةالطقوسحركةوتقترحالنبيذ.

اممتخدامأيضاوتقترحمتكرر.بشكلالمقدسبالقربان

النبيذ.منمشتركوفنجانالخبزمنمشتركرغيف

العربعندالعلومالبيطار،ابنانظر:.العشاب

ا!يددة(.)اوالمسلمين

حينعصيرية،أولحيمةساقلهقصيرنباتاب

الأعشابأنواعبعضسيقانوتتطور.صغيراالنباتيكون

ومعظم.تشيخعندماوتتخشبصلبةأنسجةإلى

إلا،الموسمنهايةفيالنباتقمموتموت.معمرةالأعشاب

.أخرىبعدسنةجديدةنباتاتلتنبتحيةتظلالجذورأن

ويجبواحداموسفاتعيشأيبمحوليةالأعشابوبعض

.عامكلإنباتها

نباتأيلتعنىالعشبمسمىأخباتاعلماءاويستخد

يستخدمونالناسمنكثيراأنإلا،وعصيريةلينةأنسجةله

فقط.الاقتصاديةالقيمةبعضللنباتيكونحينالتسمية

نكهةلإضافةالطهوفيالأعشاببعضوتستخدم

نأكماللعطور،أريجاالاخربعضهاويعطى.للطعام

بعضقيمةوتكمن.الأدويةشيستخدمبعضها

ويلتقطأوراقها.فىالقصعين،والحبة!مثل،الأعشاب

فيالشماربذوروتستخدم.وأزهارهلبراعمهالزعفران

نكهةالفانيلافواكهغلافمنوينتج.والتواب!!الن!ات

العطرية.جذورهمنالجنسنحقي!ةوتنبعأغانيلا.ا

ينموكما.حدائقهمفى-عادة-الأعشابأضاسايزرع

وتنموأيضا.المنازلداخلالأعشابأنوإعمنالعديد

البستانيونويزرع.الرعايةمنقليلمعجيداالنباتات

التيالمشمسةالبقعةويختارون،الخصبةالتردةفيالأعشاب

يعزق،الأعشابتنمووعندماإليها.الوصوليسهل

وتستخدم.الضارةالأعشابمنهاويزيلالتربةالبستاني

مجففةأو،طازجةبذورهاأوسيقانها،أو،الاعشابأوراق

المجففة،الأعشابطحنويمكنبعد.فيمالتستخدم

وتخزينها.الإغلاقمحكمةآنيةفيووضعها

تجعلأنهاإلا،قليلةغذائيةقيمةللأعشابانورغم

حيثفنابالأعشابالطهوأصبحوقد.ون!حمةمذافامأطص!إ

.الطعاملقوائمالأصنافمنال!ضيرأضاف

ص!ز،!*1!.
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يسار()أعلىالكراويةبدورتضيم!.كيرةاستخداماتللأعشاب

يمين()أعلىالأفبرنجيالبقدونسجذورألىكما،الطعامإلىلكهة

منبهايسار()اسفلالجنسنججذوروتستعمل.للتتبيلتستخدموبذوره

مفيدةف!!ايم!!()أسملالجنتياناجذورأما.الأمراضلبعضوعلاحا

.المعدةولعلاحال!ةلإضافة
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشاميالقسطزهرة،الرماديةالآذريون

القصعينالريحانالحبلإكليل

يةوالكراشعترانسولبقدا

الكزبرةالرعفرادالخطاطيفبقلة

الزنبقياللوفالسمسقالجرحار

الناردينالطيبمضلالىةالجحة

التلغرافنباتالشمارالجنسنج

النعناعوالمسلميرالعر!عندالعلومالحبق

البريالنعناعالغافثيةالدودحشيشة

السنبليالنعحاعالغردوقىالحزامى

القطنعناعالفانيلاالفصيلة،الخمازيرية

نباتالفراسيود،الزهرةذاتالرجلة

منشأدفالأعشابمننوعالأسمرالبحرعشب

اللونالبنيةالكبيرةالبحريةالأعشابمنمتنوعةمجموعة

الصخرية.الشواطىءعلىأوالماءسطحتحتتنموالتي

تنمولالكنهاالعالمأنحاءجميعفيالباردةبالمياهوتوجد

الاستوائية.المياهفى

والشكل.الحجمحيثمنكبيرةبدرجةوتختلف

،العملاقالأسمرالبحرعشبيدعىالأنوأعهذهوأحد

ويبلغ.اللأوراقمنالمئاتفرعوبكلالفروعمنالمئاتوبه

فيهاتوجدالتيالأماكنوفي.م06نحوالواحدطول

الماء.سمطحتحتغابةبعضهامعتشكلالعملاقةالأعشاب

وارتفاعهاواحدفرعلهايكونقدالأخرىالأنواعوبعض

واحد.مترمنأقل

ينموالأسمرالبحرعشبأنواعأحدالعملاقالأسمرالبحرعشب

فيالضخمةالنباتاتهذهتشكل.الفروعسالمئاتلهويكونضخغا

منكثيرةأنواعبهاوتحتميالماء.سطحتحتعاباتالأماكنلعض

.الأسماك

وقنافذكالقواقعالبحريةالحيواناتمنالعديديتغذى

كسرطانأخرىحيواناتوتستخدمهاالأعشاببهذهالبحر

البحرعشبوغابات.للحمايةمكاناوالأسماكالبحر

بهاوتعجمتنوعةالغربيكاليفورنياساحلميناءفىالأسمر

البحرعشبوالصيناليابانفىالأفرادويربي.البحريةالحياة

العديدوفى.المحيطفىمخصصةمزارعفيوذلكالأسمر،

ومنطبيعما.بهاتنموالتيالمناطقمنتجمعالدولمن

تسمىصمغيةمادةتؤخذالأسمرالبحرعشبمحصول

اسملطةوصلصةكريمالايسصنعفىتستخدمالألجين

.أخرىومنتجاتالتجميلومستحضراتوالورق

.البحريالعشباليود،،المحيطأيضا:انظر

بحريكائنأيعلىتقريبايطلقاسماليحريالعشب

.المجردةبالعينرؤشهيمكنأنهدرجةإلىوكبيربالنباتشمبيه

طافياأوالماءأعماقفينابتاالبحريالعشبيوجدوقد

وأالبحريةوالأرصفةبالصخورملتصقاأوالبحرسطحعلى

الساحل.علىملقى

علىالبحريالعشبيحتوي،النباتاتوكمعظم

اليخضوريسمى(ملونة)مادةأخضرخضاب

صنعمنالبحرطحالبالكلوروفيلويمكن)الكلوروفيل(.

عمليةوهي،الضوئيالتركيبخلالمنبنفسهاغذائها

الطاقةمعينةأخرىوكائناتالنباتاتفيهاتستخدم

والماءالكربونأكسيدثانيلتحويلالشمسمنالمستمدة

الذاتيوالتطورالنموفييساهملاالسكروهذاسكر.إلى

التيللحيواناتغذاءيفيدبل،فحسبالبحريللعشب

أيضاالبحريالعشبويساعد.البحريةبالأعشابتتغذى

شكونالذيبالأكسجينالبحرحيواناتتزويدعلى

ذلك،إلىوبالإضافة.الضوئيالتركيبنوابخأحدبوصفه

منمتعددةوأنواعالبحريةالكائناتمنالعديدفهناك

لها.مأوىالبحارأعشابفيتجدالتيالأسماك

الأعشابمننوع000.7حواليهناك.الأنواع

تسمىبسيطةكائناتالأنواعهذهوكل.البحرية

جذورإلىالطحالبوتفتقر.الطحالبانظر:.الطحالب

يلائمالخاصتركيبهالكنوأزهار.وأورأقوسيقانحقيقية

البحر.داخلحياتهافيالبحريةالأعشاب

إلىالقطبيةالبحارمنالبحريةالطحالبوجودويمتد

منبالقربالأنواعمعظموتنمو.الامستوائيةالمناطق

البحر.وقاعوالمحاراتبالصخورتلتصقحيثالسواحل

شبتا!لثبت،يسمىبالجذرشبيهجزءالبحريةوللأعشاب

الصلبةبالأشياءمنهاحجماالأكبرالبحريةالأعشاب

الجذرعكسوعلى.للانجرافالتعرضمنويمنعها

.والأملاحالماءلامتصاصمهيأغيرالمثبتفإن،الحقيقي
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ولمحامكان.وورقةساقايمثلجدعالمثبتمنويمتد

نأدونمإلماءالتأرجحالمرنةاللينةالبحريالعشبجذوع

أ!واءبامليئةانتفاخاتالبحريةالأعشابولبعض.تتمزق

طافية.بالأوراقتحتفظالانتفاخاتوهذه.جذورهاعلى

الطحالبمجموعاتإلىالبحريةالأعشابوتنتمى

البنيةأصالطحامعظموتفض!والخضراء.والحمراءالبنية

جدا.كبيرةبدرجةأضموامنتتمكنحيثالباردةالمياه

الموجودالعملاقالأسمرالبحرعشب،المثالسبيلفعلى

إلىتصلقدأطوالأيبلغكاليفورنياسواحلعنبعيذا

فيفضلالخليجعشبالمسمىالبنيالطحلبأمام.06

ضخمةطافيةكتلفىالخليجعشبوينمو.الدافئةالمياه

بحرباسمتعرفأ!ادئأالمحيطشمالمنمساحةفوق

وذاترقيقةوصغيرةالحمراءالطحالبومعظمسرجاسو.

شجهعلىوتتوافر،أسدافئةاالمياهوتفضل،ريشىشكل

الامشوائية.وشبهالاستوائيةالبحارمناطقفيالخصوص

ويوجد،والباردةالدافئةالمياهفىالخضراءالطحالبوتنمو

الاستوائيةالمياهفيالخضراءالطحالبهذهمنتنوعأكبر

صغير.حجمذاتومعظمها،الضحلة

فهمإلىالبحريالعشبمسمىيؤدي.الاستخدامات

نأوالواقع.ضئيلةقيمةذاتالكائناتهذهأنمفادهخاطئ

والأملاحبالفيتاميناتغنيةالبحريةالأعشابمنالعديد

عدةيأكلونفاليابانيون.العالممنمتعددةأنحاءفيولوتؤ

الأحمراأطحلبايعدويلز،وفى.البحريالعشبمنأنواع

أمحشبايعلىحبثاللافرمحلياويسمىشعبياطعاما

زيعر!،أطونابميلزجامرحصاحساءيصبححتىالبحري

أصفطور.امعمقلياويؤكلاللافر،خبزباسمعندئذ

أيضا،الصناعيةالاستخداماتمنالعديدالبحريةوللأعشاب

وينتجالألجين،تسمىصمغيةمادةينتجالبنيفالطحلب

الأجارتسميانهلاميت!تمادبنالأحمرالطحلب

منالعديدإلىالموادهذهالمصنعونويضيف.والكراجين

علىوتساعدهاناعماتركيبالتعطهاوالعقاقيرالأغذية

فيالألجينمادةأيضاالمصانعوتستخدم.برطوبتهاالاحتفاظ

والبويةالفوتوغرافيةوالأفلاموالصابونالشفاهأصباغصناعة

مكوناأيبماستنباتوسطالأجاروتستخدم.والورنيمش

العلمية.الختبراتفيالبكتيريالزرعأساسيا

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

المائيالباتالأيرلدياالطحلبالمائيةالأحياءاستزراع

الأسمراالمحرعش!بحرسرحاصو،

اءالعدالمحرشاطئ

جذرهيتوغلمنتشر،حوديعشثالديسمعكشب

العشبهذاينمووقد.زراعيةتربةأيةفيالتحملالقوي

أوراقاوينتج.سم09وحتى06حواليارتفاعإلىالصامد

كثيفةرأسفيتنمومخضرةصغيرةوأزهارا،خشنةكبيرة

النباتجذراقتلاعالعشبهذابهيقتلماوأحسن.الزحام

رجلعشبعلىيطلقكما.الأعشاببمبيدالرلقأوتماما

أيضا.الديسماعشبالإوزة

كواترز.-لامبس،القطيفة:أيضانظرا

خمسينمنيقربمماسيطلق31اولدحرةعكشب

فيالأصليوموطنها.الخنازيريةالفصيلةنباتاتمننوعأ

.أخرىبلادإلىانتقلتأنهاغيروآسيا،المداريةالمناطق

اثنيمنيقربماإفريقيابلادكلفىأضباتاتاهذهومن

الذرةمثللمحاصيلمدمرةطفيلياتتعتبرنوعا،عشر

السكر.وقصبوالذرةالشامية

بينطولهايتراوح،متفرعةنباتاتأحساحرةاوأعحتماب

الصغيرةبذورهاوتبدأ.الشفةثنائيةوأزهارهاسما75و51

وتستمر،العائلالنباتبجذورتلتقىعندماالإنباتفى

أسابيع،ستةإلىتصللمدةالارضتحتالطفلياتهذه

غذاءمنتحتاجهمابعضعلىلتحصلالضوءإلىتخرج

الحصولتواصلثم،الضوئىالتركيبعمليةخلالمن

هذهوتؤديالنباتمنالمعدنيةوالأملاحالماءعلى

.نموهوإعاقةالعائلاصفرارإلىالأعشاب

.الطفيليات:أيضاانظر

ارتفاعهيصلالنمو.سريعمتفرعنباثالشحادعكشب

مائلبنفسجيلونذاتصغيرةأزهارله.المترينلحوإلى

الخصوبةلاستعادةالنباتهذايزرعما!ثيراو.اشرقةإلى

المثبتةالبكتيرياجذورهعلىتنموحيثالحقولفى

أعشابعلىالشحاذعشباسمأحياناويطلق،للنيتروجين

.الحامولونباتالبطجاط

نباتالصقرعشب

كنبتةأزهارلهمعمروبري

باءلهند)االطرخشقون

نأإماال!زهاروهذه(البرية

برتقاليةأوصفراءتكون

الصقرعشبولنبات.اللون

وأوراقطويلةزهريةحوامل

منخارجةتنموشريطة

عشبونبات.الساقأسفل

الزهرةذواللأوروبيالصقر

يصلحتىينموالبرتقالية

سم.07ارتفاعإلىطوله

صخمتي!بم

ث!ق

!!،

الصقرعثنبات
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الشمالية.وأمريكابريطانياإلىالنباتهذاأدخلوقد

وينمو.صخريةحديقةلعملالنباتهذايزرعوأحيائا

مثل،الجافةالأماكنفي،عامةبصفةالصقرعشبنبات

للسككالمجاورةوالضفافالجدرأنمنالقريبةتلك

.البارزةالجبالوأطرافالحديدية

وأالعشبتشبهصناعيامنتجةمادةالصئاعكيالعشب

عوضاالرياضيةالملاعبأرضبهاتكسىالطيعىالنجيل

عملالأخرىاستخداماتهاومن.المعشوشبةالأرضعن

أنواعمعظموسطح.الطجيعيةوالمناظرالأرجلممسحة

علىتنبتالتيالعشبلأوراقتقليدالصناعىالعشب

تثبتالتيوالقطعةالأوراقوتصنعالسجاد.يشبهسطح

العشبيوضعأنوينبغي.مماثلةصناعيةموادمنعليها

الموقعقاعوشألف.لذلكخصيصامعدموقعفيالصناعي

الاسفلتمنطبقةتعلوهاالحصىمنسميكةقاعدةمن

امتصاصلأجلالمطاطمنطبقةفيهاتثبتالتى

الذيالصناعيللعشبناعمةقاعدةوتشكل،الصدمات

.الملازمباستخدأمالمطاططبقةعلىسبت

لاأنهفي،العاديالعشبعلىالصناعيالعشبويمتاز

الاستخدامنتيجةيتضررولا،مكلفةخاصةعنايةإلىيحتاج

ولاومستويا،ناعضاسطحهويبقىالقدمكرةلعبةفيالشاق

الجوانببعضالصناعيللعشبأنغير.القالصيبالجويتأثر

الكرةارتدادفييتسببالقاسىسطحهإنإذأيضا،السلبية

العشبمعيحصلمماأبعدمسافةوإلى،ألممرعبشكل

الس!إلقاسيأنالكرةلاعبيبعضويعتقد.العادي

وأ،الركبةفيإصاباتلهميسببقدالصناعيللعشب

العشبأنكما.عليهينزلقونعندماجلودهميكشط

الأسفلتإنإذالحار،الجوفيجداسماخنايصبح،الصناعي

هذهأنمناللاعبونويشكو،الحرارةيمتصتحتهالذي

العشباستخدامشاعأنومنذ.أقدامهمتؤذيالحرارة

قامواالمصنعينفإنالعشرينالقرنمنالستينياتفيالصناعي

منبسط.بسطحشميزنوعبينهامنمنهكثيرةأنواعبصنع

الخيلسباقحلباتبعضفيالنوعهذاويستخدم

التنس.ولعبالركضلرياضةالخصصةوالساحات

.الناسيريدهلاحيثينمونباتأيالضارالغشب

كذلكيعدولاما،مكانفيضاراعشبانباتأييعدوقد

حقلفيالصباحمجدعشبيعدفمثلااخر.مكانفي

زهرةأخرىحديقةفىيعدبينماضارا،عشبافصفصة

والبلوط،السامكاللبلابالنباتاتبعضوتسمى.جميلة

استخداملهاليسلأنها،نبتتحيثماضاراعشباالسام

.معروف

كميةتضرإذ،مدمرةالضارةالأعشابمنوكثير

والماء،،الشمسضوءعلىبمنافستهاوجودتها،المحاصيل

أنواعبعضويؤي.التربةمنالغذائيةالموادوأمتصاص

تؤذيالتيوالأمراضالحشراتبعضالضارالعشب

الفلاحينعليهاالسيطرةتكلفوقد.القريبةالمحاصيل

الحدائق،فيجميلغيرالضارالعشبويعدكثيرا.

النقل،حركةالضارالعشبويعوق.والملاعب،والمتنزهات

،الطرقجوانبعلىوتشذيبعنايةدونتنموتركتإذا

المائية.والمجاري،الحديديةالسككوممرات

سام،المميتالليلظلمثلالضار،العشبأنواعوبعض

مثلمعينةأعشابعنوينتج.الأخرىوالحيوأناتللإنسان

معظمعند،قاسيةجلديةالام،السامواللبلابالقراص

كثيرين.لأشخاصالقشحمىالرجيدلقاحويسبب.الناس

بعضفىمفيدةالضارةالأعشابتكونأنويمكن

فيوبخاصةمثلاالتربةتآكلمنتقللف!.الحالات

توفرأنهاكما.زراعيةنباتاتبهاتنمولاالتيالأرض

نأويمكن.الأخرىالبريةوالحياةللطيوروالطعامالمأوى

غذاءيتوافرلمإذا،الماشيةتغذيةفيالبيقيةعشبيستخدم

منأجزاءالبلادبعضفيالناسيأكلكما.غيره

.أخرىوأعشابوالقراص،والحماض،،الوخشقون

فيتساعد،معينةأدويةصنعفيكثيرةأعشابوتستخدم

،أخرىوأعشابمنها.واحدالناروعشب،الألمتخفيف

الحدائق.فيجذابة،الثعلبوقفاز،الذهبيةالعصامثل

الأعشابتصنف.الفارةالأعشابتنموكيف

طولعلىاعتمادا،ومعمرةحولينوذاتحوليةإلىالضارة

عافاتعيشبذورمنالحوليةالأعشابوتنموحياتها.فترة

هماالحوليةالأعشابمننوعانوهناكأقل.أوواحدا

الصيفحولياتتبدأ.شتويةوحولياتصيفيةحوليات

فصلفيموتهاقبلبذوراوتعطى،الربيعفيالنموفي

وتعطيالخريففيالنموالشتويةالحولياتوتبدأ.الخريف

قبل،الورديةتسمى،الأورأقمنومجموعةجذورا،

وعندها،الربيعحتىخاملابعدئذالنباتيظلثمالشتاء.

التفاحالعاديةالحوليةالأعشابوتشمل.للنضجينمو

والرجيد.،والخشخالق،الراعيوعصا،البري

نحوتعيم!بذورمن،الحولينذاتالأعشابوتنمو

ثم،الأولالعامخلالورديةوأوراقاجذوراوتعطي.عامين

ثنائيةالأعشابوتعطي.الربيعفصلحتىخاملةتظل

أمثلةومن.الثانيةالسنةخلالوبذوراوأزهاراسيقاناالحول

والشوكرانالحؤولالأرقطيون،الحولثنائيةالأعشاب

الشيخ.وزهرة

عامين،منأكثرتعيمشالتي،المعمرةالاعشابتنمو

نمويبدأوقد.النباتمنأخرىأجزاءمنأوالبذور،من
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قطعأو،ماتإذأاصسيقاناأوالأبصالأوالجذورمنجديد

الأعشابعلىالسيوةوتصعب.النباتمنالعلويالجزء

الأعشابومنجدا.عميقةجذريةأنظمةلهالأن،المعمرة

الشوكية،والنباتات،الطرخشقونالشائعةالمعمرة

المعمر.والحماض

متنوعة.بطرقلاخرمكانمنالضارةالأعشابتنتشر

منيم!ضهاخاص،تركيبالأعشاببذورمنوللكثير

لبدرةيمكنفمثلأ،.الرياحتياراتطريقعنالانتقال

كما.كبيرةمسافاتتطيرأن،البنيةالزغبيةالطرخشقون

الضارةالأعشاببذورالأخرىوالحيواناتالطيورتبعثر

كأعشابالماء،معالضارةالأعشابتنتقلوقدأيضا.

هذاغزاوقد.أطوفكاتعم!!،أوراقلهاالتىالماءياقوت

فىوالبحيراتالأنهارمنواسعةمساحاتوعاقالنبات

الشمبالنالرينشركما.الأخرىالمداريةوالدولإفريقيا

اضياب،اأواشراعةاتأدوعلىالمحملةبالبذورالضار

طعامفيتنتق!!قدالأعشاببذورأنإلىبالإضافة

لاحر.م!صانمنالمحاصيلبذوروبين،الحيوانات

نق!!مث!!عمدأ،البلادبعضالأعشابتدخلوقد

فيللطعامك!وردونيوزيلندا،أمشرألياإلىالأسودالعليق

عشباالأسودالعليقأصبجعوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

اللنتاتةفنباتالبلاد.تلكفىواسعةمساحاتالآنيشغل

فىضاراعشباأصبحمزدهر،حدائقنباتوهومثلا،

أستراليا.منأجزاء

أساليبأربعةهناك.الفارةالأعشابعلىالسيطرة

هى:فيهاوالتحكماالضارةالأعشابعلىللسيطرةعامة

والكيمائة.والحيويةوالميكانيكيةالاستنباتيةالأساليب

زراعيمنتجباستخدامالاستنباتيةالسيطرةوتكون

التقنية،هذهمثلوتشملالنمو.منالحشائشيمنعكفء،

تساعدكما.العشببذورمنالنقيةالمحاصيللذورزرع

مساحةفيالضارةالأعشابنموإبعادعلىالمحاصيلدورة

المهاديسمىغطاءالصغيرةالمساحاتفيويوضع.معيخة

.الضارةالأعشابنموليمنع،النباتاتحولالأرضعلى

ووضعالحشائ!ق،تقليمالمهادمنالعاديةالأنواعوتشمل

ا!لهاد.انظر:.بلاستيكورقائق،خشبنشارة

الضارةالأعشاببتدميرالميكانيكيةالسيطرةوتكون

تسمىآلةالفلاحونويستخدم.الةباستخدامأويدويا

الصغيرةوتغطى،ال!صيرةالضارةالأعشابلتقتلعالمسلفة

الطويلةالضارةالأعشابعلىالسيطرةوتتم.بالتربةمنها

وقص.بتدميرهاالطرقجوانبوعلى،المراعيفي

نأيمكنباليدالأرضمننزعهاأوالضارةالاعشاب

الزهور،وأحواض،الصغيرةالحدائقفىفعالآيكون

.والمروج

الأعداءاستخدامفتشمل،الحيويةالسيطرةأما

فعلى.محددةمنطقةفيالضارةالأعشابلنموالطيعيين

الأخرىوالحيواناتالحشراتمنكلتوضع،المثالسبيل

ذلكفيهيخموحقلفيمعيناضاراعشباتأكلالتيالصغيرة

لنشرالحيةوالكائناتأجكتيريااوتستخدم.العشب

.الضارةالأعشابمنمحددةأنواعلينالأمراض

كيميائيةمركباتباستخدامالكيميائيةالسيطرةوتكون

الأعشابمبيداتومعظم،الضارةالأعشابمبيداتتسمى

ولابد.المحصولتؤذيولاأضار،االعشبتقتلأي-تنتقي

لتجنببمالضارةالأعشابمبيداتاستخدأمفىالحرصمن

البرية.الحياةأو،الإنسانأو،بالمحاصيلالإضرار

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القطمةالرحيدالأرقطيود

الكتانيةالشيخرهرةالحؤ!لالأرقطيود

اللبلا!البريأحشيراالأشادا

الساماللبلابلدراجاالشوكعشص،شماض

الثورلسانسات،أخوكراناالتما!

لمرجاال!رحشقولىلبات،التمملويد

نماتالمغد،الديسمعمتبالمتموكيالتير

الجةموزالساحرةعشبالحامول

البوصلةنباتالقوىعسمةالمعمرالحماض

المنموكيالمباتالدهميةالعصالبات،الحماص

الجنونشةنبات،القلبعصمةالهمديالخبار

المجيلالفصيلة،الفربيوليةالحصادذل!

الماءياقوتيةالقراصالبيصاءالأورةرح!ط

دبات،القريضالرجلة

العلفأنواعأفضلمنعشبميتشيلعشب

المكتشفميتشيلتوماسالسيرباسموسميبأستراليا،

الأمطارحزأمفىميتشيلعشبوينموالمولد.الأسكتلندي

فيملم،005و038بينالمتراوحالمنسوبذأتالصيفية

القلويةالتربةذاتألحمتراليامنوالغربيةالداخليةالأجزاء

نيومقاطعةوشمالكوينزلاند،وفىالمهاد.ذاتية،الثقيلة

عشبنوعىمنتقريباجميعهاالمراعيتتكونويلز،ساوث

هذهوتذبل.السنابلوذوالعاديوهماالشائعينميتشيل

فيالمطرمنقصيراوابلاأنإلا،الشتافيالأعشاب

ثانية.مرةتخضريجعلهاالصيف

النباتاتمنمختلفتيننبتتينإحدىالألمجىصكشية

المياهفيوالأخرى،المالحةالمياهفيإحداهماتنمو،المائية

العذبة.

الذيالوحيدالزهريالنباتهيالبحريةالأنقليسعشبة

الأنقليسعشبةمنعديدةأنواعوتنموالبحر.مياهفيينمو

منالباردةالأقاليمسوأحلفيالضحلةالموحلةالخلجانفي



وتحمل،المحيطقاععلىالأنقليسعشبةجذوروتنمو.العالم

الشريطتشبهالتيأوراقهاطوليكونقد،طافيةرقيقةسيقانا

.النباتاتهذهالبريوالبطالإوزويأكل.بما8،

كذلكالعذبةالمياهفيتعيمشالتيالأنقليسعشبةتعرف

وحلفيوتنمو.البريالكرفسأو،الشريطيةالعشبةباسم

الأقاليمفيوكذلك،دافئةحرارةدرجةفيالضحلةالبرك

.مباشرةالجذرمنالترقوةعظمتشبهأوراقاوتنبت،المدارية

أمريكافىبرياينموحولينباتالخردوعكشية

قرنفليةوأزهارهالقريص.عشبةأيضاويسمى.الشمالية

مترارتفاعإلىينمووقدالاخضرار،إلىمائلةأوثاقبة

المنخفضةالأماكنفىالخريقعشبةوتنموالمتر.ونصف

أكثرمنواحداالسيدةإبهامنباتويعتبرالماء.فىوأحيانا

شيوعا.الخريقأعشاب

منالعديدعدىيطدقاسمالحافريةالخفيةالعشبة

علىحدماإلىأزهارهاتتشكل،الخضرةدائمةالنباتات

حذاء.أوخفهيئة

الوسطىأمريكاوموطنها

البيوتفيوتزرع،والجنوبية

المناطقفيوالحدائق،المحمية

النوعأما.العالممنالمعتدلة

الحدائقفيفيزرعالألبي

الأعشابوتتمتع.الصخرية

.كثيرةبأزهارالخفية

منالشائعةالأنواعوتتضمن

الحافريةالخفيةالعشبةالحفيةالعشبةالنبات

العملاقةالخنزيرعشة

إذاجلدياطفحاتحدث

.الإنسانجلدممست

جبالالأصليوموطمها

.القوقاز
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الخفيةوالعشبةالصفراءالأزهارذاتالشائعةالحافرية

الأزهار.البنفسجيةالحافرية

البقدونسفصيلةمنكبيرنباتالخئزير!كشبة

البورالأراضىفيسياجشكلفىمتشابكاينموبالبقري،

أوراقولهاالمتر،ونصفمترإلىالخنزيرعشبةوروتنمو

سميتوقد،خيميةنوراتوتعلوها.التشرحعميقة

تكونوقد.مظلةشكلعلىرؤوسهالأنكذلكالنورات

الاسمهذاالنباتويستمد.أرجوانيةأوقرنفليةأوبيضاء

للخنازير.طعاماعادةيستخدملأنه

أمتار،ثلاثةمنأكثرإلىالعملاقةالخنزيرعشبةوترتفع

النباتهذاوينموواحد.مترعرضهاأزهاررؤوسولها

نباتبوصفهأوروباإلىوأدخلالقوقاز،جبالفيأصلا

فيويجود.المناطقمنكثيرفيبرياحالياوينمو.للزينة

الجزئي.الظلأوالكاملالشمسضوءفيرطبةباردةتربة

إذاجلدياطفحاالعملاقةالخنزيرعشبةنباتاتوتحدث

.الإنسانجلدمعست

جنوبمنأسترالياإلىأدخلنباتالرأس!كشبة

فىوتأقلمالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلفيإفريقيا

المراعيفىالانانتشروقد.أم833عامأسترالياغربي

نيوفيواسعنطاقعلىالمرويةالخيولوحقولالجيدة

وتسمانيا.وفكتورياويلز،ساوث

خضراءأوراقه،الحجمصغيرنبات،الرأسوعشبة

أسفلها.فيكالقطنوبيضاء،العلويةأجزائهافىاللون

زهرةتشبه،الليمونصفرةفي،جذابةأزهاررؤوسوتنتج



الالوىعشبة026

في..مق0431عاممرةأولعشتروتاسموردمنغذاءهللنحلتوفروهى.وسطهافيسوداء،اللؤلؤية

الحب.وإلاهةالحربإلاهةأنهاعلىالمصريةالاثاربعضاغضاءايمكنهابحيثفائقةبسرعةتنتشرولكنها،اللقاح

!طالشأفروديتإلاهتهموبينبينهاالإغريقطابقوقدبمبيدإبادتهاويمكن،واسعةمساحاتفيالمحاصيلعلى

مابلادحضارةعشتارللإلاهةنسبتكما،للحبإلاهةالمبيدهذايؤثرولا.صغيرةوهىعليهايرشخاص،عشبي

عشتروتعنمصريةأسطورةوجدتوقد.النهرينبين.الحشائشعلى

إلىتاريخهيجودالذيالبرديورتمنعاجزاءنحوإلىتنتمىالتيالنباتاتمنمجموعةالقوى!كشية

أقنعتالاسطورةتلكوفى..ملىأ3

وقد.المصريةال!لهةعلىجزيةيفرضبألاالبحرعشتروت!يأغوى،اعشبةمننوعا025نحووينموالورد.فصيلة

منها.واحدةجعلتهابأنعشتروتالمصريةالالهةكافأتالعبسبيهةالنباتاتوهذه.كلهالعالموفيبرودةالمناطقأكثر

::ء-..لمالارضمنقريباتنموأو،أعلىإلىمنتصبةتنموبالعشب

ليعىلههالسيدسمجىليينععتممرسمتخماشملعهدعشمرلمدحملتس!تولجمعوريقاتثلاثلهاالنباتهذاوأوراق.الزاحفةكالنباتات

وعاريةصغيرةنسائيةتماثيلوجدتوقد?.الوثنيةالآلهةلملمهذاأوراقلشك!طليبالنسبة.ذلكمايزيدءعنأو،خمسأو

..ءالفراولةأوالخمسةالاصابعذااحيانايسمىفإنه،النبات

لعشترو!.ممتلهواعتبرل!ملسطينأحاليرفيلعشبةالناصعةوالبيضاءالصفراءاللأزهاروتنمو.الكاذبة

ا!هثهلرتؤض!ار!أكأضر!ا!ضاغوىاعشبةأنواعوبعض،سائبةطليقةعناقيدفي،القوى

الكنيسةعشراستخدمالإنجيلوفىأرض.ا!ةأرباحس.ضارةأعشاباتعد

ضريبةكذلكهنالكوكانت.أصكهانةالمساندةأسالساالزهرةأيضا:انظر

للفقراء.العشر

الكنيسةمجالسبدأت،الميلاديالسادسالقرنوفي"*ا

،شارلمانعهدوفي.الضرائببدفعالأمرفىالكاثوليكية

طلبإنجلترا،وفيحكوميا.قانوناالدفعهذامثلأصبح!!ع

جميعمنالكنيسةعشرضرائبالأولأدريانالبابا!!

زالولا.والتاجالكنيسةتخصالتيتلكباستثناءالأراضي

كنيسةأبرشياتمنقليلفىيحصلالكنيسةعشرإيجاربخ7

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةالعشرضرائبوتدعمإنجلترا.الشماليالقطببراريفيالقوىعثةأزهار

الكنائسبعضأعضاءويساهمبكندا.،كويبكفى

للكنيسة.دخلهملعشرالروتستانتية--.".

المنطقة.فيبنجاحتنموقائمةنبتهالدارولالعشيه

بسية!.-ام!469ثن،ثاويعشباسمأيضاعليهاويطلق.الشماليةالمعتلىلة

التشرييللمجلسانتخبت!ظسطمية!ةوكطوأط!يميةبسرعةتنمولأنهان!االاسمهذاأخذتوقد،الصفصاف

فيعثراويتنوولت.أم9!6ينايرفيا!طينيار!اعإلىوتنمو.الغاباتفييشبحريقأيعقب

الأمريكيةالجامعةفيتخرجت،الغربيةبالضفةاللهراموهي،التقريبوجهعلىأم8،ءوواحدمتربينمايتراوح

عامال!نجليزيالادبفيتخصصتأنبعدببيروتيتراوخعريضةفليستاوراقهااما.الطويلالصولجانتشبه

عامابمعةنفسمنالماجستيردرجةنالت.أم689،الصيففصلفيأزهارهاوتظهر-.اوه5بنطولها

المتحدةبالولاياتفرجينابجامعةالتحقت.أم079تكونالأرجوانيإلىيضربأحمرلونذاتأزهاروهي

قدعشراويكانت.الدكتوراهدرجةلنيلالأمريكية.الجوانبرباعيةفقرناتثمارهاأما.الساقاعلىفى

المكتتبامعمتطواستهاالحياولتلسياعماإبإنفطادلاحلستلكحه.عشتروت)الدي!(؟شورا:نظرا.عكشتار

أصدقاءجمعيةكونتأمريكا،وفي.الفلسطينيالإعلاميأشهرمنلواحدةالإغريقيةالأساطيرفىاسمصكشثروت

فيفاعلاعضواكانتأنهاكما،الأمريكيةالحرةفلسطينسوريافيتعبدوكانت،الأوسطالشرقفيالإلاهات

عامفلسطينإلىعشراويعادت.العربالطلابأتحادالبحرغربىفىالفينيقيةالمستعمراتكلوفىومصر

ضدالفلصطينالشعبأنتفاضةفيوشساركت،ام739.المتوسطالأبيض
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قانونيةجمعيةتأسيسعلىعملت.الإسرائيلىالاحتلال

السلطاتتعتقلهمالذينالفلسطينيينالطلابتساعد

الوفدباسمالرسميالمتحدثعشراويكانت.الإسرائيلية

فيالإسرائيليةالفلسطينيةالسلاممباحثاتفىالفلسطيني

بيرزيتبجامعةعملتثمام.399و1991بينالفترة

حنانكتبت.الإنجليزيللأدبألمشاذاالغربيةبالضفة

منالجانبوهذاأم()499بالسلامولععشراوي

تضمنت.والانتفاضةحياتهاعنام()599السلام

وشعرا،قصيرةوقصصاالنقد،فىمقالاتالأخرىأعمالها

.المرأةقضايايخدمأعمالهاوجل

منالفترةعلىأطلقاسمالصاخبةالعشرينيات

منوكثيرالمتحدةالولاياتفيام039حتىام029

بحدوثأسالمساالفترةهذهارتبطتحيثأوروباأقطار

وتغيراتالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأقتصاديةتغيرات

لمسميتوقد.الأوروبيةالأقطارمعظمفيشاملةاجتماعية

الدولار.وعقدالجازعصركذلك

فيالمتحدةالولاياتفيالاقتصاديالتوسعأدى

فيهائلةأرباحتحقيقإلىالشرينالقرنمنالعشرينيات

إلىأدىمما،الصناعىالقطاعفىخاصة،الأعمالقطاعات

.الدولمنالعديدفيالناسمنللعديدالمعيشةمستوىرفع

المتحدةالولاياتفيمثلاالإجماليالوطنيالدخلوازداد

حواليمنفارتفعأم929وام229بينالفترةخلال04%

أدىولقددولار.بليون87إلىسنويادولاربليون61

بضائعإنتاجإلىوالصناعةالزراعةفيالالاتاستخدام

الزراعيةالمناطقسكانمنكثيرنزحكما.منخفضةبأسعار

الرئيسيةالجديدةالصناعاتمنكثيرتوسعت.المدنإلى

إعلاميةحملةفقامتالعشرينالقرنمنالعشرينياتخلال

جعلمماالمنزليةوالأدواتوالهواتفالسياراتلترويجموسعة

الاثمانيةالتسهيلاتوشجعتكبير.بشكلتزدادمبيعاتها

مبيعاترقمقفزفقدجددا.مشترينبالتقسيطالشراءوبرامج

ما919عامسيارةملايينسبعةمنأقلمنمثلاالسيارات

وزاد.ام929عامبحلولسيارةمليون23حواليإلى

عامدولارمليون6،منالراديوأجهزةمبيعاتحجم

.أم929عامبحلولدولارمليون085حواليإلىام229

وكانوا.وسنداتأسهماالناسمنكثيرواشترى

)بأموالضمانهام!شأساسعلىالغالبفييشترونها

أسعارتدرجتوكذلك(.السماسرةمنأساساتقترض

قفزةقفزتأنهاإلاصعوداالعشرينياتبدايةمنذالأسهم

تضاعففقدام،289وام279عامىفىكبيرة

تقريبامراتثلاثنيويوركبورصةفيالسهمسعرمتوسط

.أم929أحتى259منالفترةخلال

العلاقاتإلىالأمريكيالمجتمعنظرةتغيراتأدتوقد

فيثورةإلىوالترفيه،الاجتماعيةوالعلاقات،الخارجية

الحربفبعد.العشرينياتتلكخلالالأمريكيةالحياة

تبقىبأنالأمريكيينمنكثيرطالبالأولىالعالمية

فىالأوروبيةالسياسيةالشؤونعنبعيداالمتحدهالولايات

معاهدةإجازةالشيوخمجلسرفضولقد.المستقبل

المعاهدةتلكوبموجبألمانيا.معالحربأنهتالتىفرساي

عضويةبأنالشيوخبعضاحتجوقد،الأمعصبةأقيمت

الحروبمشاكلإلىتجرهاقدالأمعصبةفيأمريكا

المستقبل.فيالأوروبية

فإنالمتحدةالولاياتفيقائمهوماعكسوعلى

بعدكثيراتراجغاعانياالأوروبيوالاقتصادالدوليةالتجارة

دولأالأوروبيةالدولكانتأنفبعد.الأولىالعالميةالحرب

للدخل()المنتجالمالرأستطورأجلمنالأموالتقرض

نفسوفى.المتحدةالولاياتمنمقترضةدولأأصبحت

المتحدةالولاياتفرضتهاالتىالعاليةالرسومفإنالوقت

الدولية.بالتجارةأضرتمنتجاتهالحمايةأخرىودول

نسبةأدتكما.حادةبطالةإلىوألمانيابريطانياتعرضت

بريطانياوفيالاستقرار.عدمإلىألمانيافيالعاليةالتضخم

درجةعنأم269عامحدثالذيالعامالإضرأبعبر

السيئة.عملهمظروفمنبريطانيافيالعمالاستياء

إلىالعمالاتجهوإيطاليا،كفرنساأخرىدولوفي

أوضاعهمتحسينفيرغبةالمسياسيةالحركاتبعض

حينفياشتراكيةحركاتبعضهماعتنقوقدألاجتماعية،

السوفييتيالاتحادأنإلا.الشيوعيةالأفكارآخرونتبنى

عنتراجعقد،العميقةالاقتصاديةبمشاكلهالمنشغلآنذاك

لوسائلالكاملالتأميمفرضإلىالداعيةالشيوعيةفكرة

!مياسةللعالموقدم(والأرضالصناعة)أيالإنتاج

القرنعشرينياتبدايةفيلينينعهدفيجديدةاقتصادية

سيارتهمالقيادةويتهيآنالراقونجلدمعاطفيرتديانأنيقانزوجان

فيالحلفيالمقعدلىجالسةالزوحةوتظهو.أم28!موديلالكرايسلر

المكشوفة.السيارة

!

أ-في

ابخ

ئ!
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بوسعأصت!الجديدةالاقتصاديةأطسياسةووفقا.العشرين

أصئكما،الحرةالأسواقفيمنتجاتهمبيعالفلاحين

هذهأدتوقد.بحريةتتاجرأنالمحلاتصغاربإمكالى

فيالاقتصاديالتحسنمنضيءإلىالاقتصاديةالسياسة

إلىالسوفييتيايلاتحادفأعادجاءمشالنأنإل!البلاد،

.الشديدةالحكوميةالسيوة

الحربفىالمتحدةالممل!صةحليفةكانتالتياليابانأما

وبدأبمنتجاتها،جديدةأسواقادحلتفقدالأولىالعالمية

ألهامع.عالميةصناعيةقوةباعتبارهاالصعودفينجمها

أ!لعوباأم239عامكيوطوبزلزالالشيءبعضتأثرت

.أم279عامالاقتصادي

الشؤونفيالغوصمنالمتحدةالولاياتتحفظأدى

التخوفمنشيءإلى،الخارجيالتأثيرعنوالبعدالدولية

منكثيروصارالأحمر.بالخوفأمريكافىعرف

منالعمالاتحاداتبهتقوممايفسرونالأمريكيين

الأوضاعالبعضرفضمنالبلادفييظهرومااحتجاجات

ثميوعية.مؤامرةوراءهلأنالاجتماعية

أطدستورعشراضامناالتعديلطبقأم029محنةفي

المشروباتصناعةحظرالتعدي!!ذلكفىوجاء.الأمريكي

فىأصبحتأسقالوناذأكمعارضةأنإلاوبيعها.الكحولية

أصبحوقد.الوقتذلكفيسائذاشعاراوجيزوقت

منازأهم.فىخمورهميصنعونالأمريكيينمنالالاف

منالكحوليةالمشروباتتهربعصاباتتكونتكما

المحظورةللحاناتمشروعةغيربطريقةوتبيعهاكندا

حتىالأمنرجالغالئاوترشوالخمر،بيوتباسموالمعروفة

تلكإلىينتمونفرد005منأكثرقتلوقديتدخلوا.لا

علىالسيطرةسبيلفيبينهانشبتحروبفيالعصابات

الكحولية.المشروباتتجارة

التامالخلقيالانهيارالناسمنكثيرخشيأوروباوفي

الحرل!قب!!النساءكانتفقد.الأوروبيةالمجتمعاتفي

تصلطويلةملابسويلبسنالرأسشعريطلنالأولىالعالمية

بعدالحالتغيرولكن.طويلةقطنوجواربأممعبيناإلى

وجواربقصيرةضيقةملابسيلبسنفأصبحنالحرب

عنالأوروبياتالنساءوتخلت.الكاحلحدإلىحرير

لبسإلىببعضهنالأمرووصلالخصر،مشداتلبعمى

القارتينفيالنساءبينوانتشرت)السروال(.البنطلون

وقدالرجالعندالحالهوكماالقصير،الشعرموضة

أحمريضعنالنساءصارت.كماالبوببقصةعرفت

والمرأةاشجلوصار.المساحيقمناللامئريكثرنالشفاه

عاشتفقدوباختصارالجاز.مومسيقىأنغامعلىيرقصان

يوصفأنيمكنماوبريطانياالمتحدةالولاياتفيالنساء

المراهقة.الفتاةبعصر

المشاكلفرنسافيالمشهورةالمجلاتإحدىعزتوقد

فرنسا،فيالرقصبجنونعرفماإلىهناكالاقتصادية

فيالحربأفسدتهمابناءإعادةتعطيلسببإن:وقالت

بالعمل.لابالرقصالفرنسيينانشغالإلىيعودفرنسا

بمفردهنيخرجنوإيطاليافرنسافيالشاباتوبدأت

الوالدين.مشاورةبدونخطوبتهنوتتماالشبابويخالطن

الشعبية.الأدبيةالمؤلفاتفيشائعاموضوعاالجنسوأصبح

النمسامنالنفسيالتحليلفىفرويدنظرياتانتشرتوقد

.الأخرىالدولإلى

فيولدالذيلويسسنكليرالشهيرالروائىهاجما

ماالعامالشارعروايتهفيمينيسوتا،ولايةفيصغيرةمدينة

منالصغيرةالمدنسكانبهيتصفوما،المللحياةاعتبره

الكتابمنالعديدالحقبةهذهعالقوقد.أفقضيق

همنجوايوإرنستفيتزجيرالد،سكوتمثلالأمريكيين

ماوتجارباراءأعمالهمبعضفىوع!صسوا.باريسفى

الضائع.الجيلبعصرعرف

فىالأمريكيالاقتصادأصبحأم929عاموبحلول

الأسهم.أسعارفيالكبيرالارتفاعمنبالرغمسيءوضع

انخفاضاأرباحهاوانخفضتالمزارعأسعارانهارتشقد

أربعةالصناعيةالمنتجاتكمياتوارتفعتشديدا.

والمزارعينالعمالمنالعديدوصار.تقريبأالأجورأضعاف

اء.فقر

بأنالخادعةالمقولةتوقفتأم929عامأكتوبروفي

الأوراقسوقيعمالذعروبدأ،لاينتهيرخاءتعيشأمريكا

منأكثرنوفمبرمنتصفبحلولالأسعارفانخفضت،المالية

منالثلاثينياتكساد،العظيمالكسادذلكتلاثم04%

التقديرسوءثمنكلهذلككانقد.العشرينالقرن

فترةبهأوحتلهنهايةلارخاءتعيشأمريكابأنوالاعتقاد

الصاخبة.العشرينيات

الأمريكيةالاستثمارأتعلىتعتمدأوروباكانت

العشرينياتفترةخلالأمريكافييدوربماوتأثرت

السلبيةالاثارتجنبتستطعلاأوروباجعلتأثراالصاخبة

أمريكا.فيحدثتالتيالاقتصاديةللمشاكل

الخمور.حظربمالعظيمالكسادأيضا:انظر

أيضا،اللبلابيسمىوقدالخصمرة،دائمنباتالعشقلأ

خضراءأوراقذووهوالأشمجار.وجذوع،الحيطانيتسلق

تتحولماوكثيرأزوايا.أونقاطخمسولها،شمعيةداكنة

العاديةوالعشقةششاء.للأرجوانيضاربونإلىالأوراق

الأجزاءمنكثيرإلىادخلتولكنهاوامميا،أوروباموطنها

العشقةبالمسمأيضاتعرفكما.العالممنالأخرى

الإنجليزية.
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الجاريةالسيقانهماالنمو،صورمنصورتانالنباتولهذا

جذورالجاريةوللسيقان.المزهرةالقائمةوالسيقانالمزهرة

القائمةالنباتاتأماالماء.وتمتص،بالأسطحتتشبث

الجذور.إلىسيقانهاوتفتقر،مموجةحوافذاتفأوراقها

أكتوبر.منبدءاالشائعةالعشقةتزهر،الغربيةأوروباوفى

شكلعلىتنمووصفراءخضراءصغيرةوأزهارها

تزورالتيوالطائرةالزاحفةالحشراتوتقوم.مجموعات

وتأكلبتلقيحها.والرحيقاللقاحبحبوبللتغذيالنبات

أوروباوفي.للادميينسامولكنهالأسود،العليقثمرالطيور

نباتفيعادةأعشاشهاالحناءوأبوالصعوةطيورتبنى

العشقة.

لهمنهايزرعمماوكثير،العشقةمنعديدةأنواعتوجد

جزيرةوعشقة.وداكنشاحبلونذاتمبرقشةأوراق

مناطقفيالبريةفينموهايشيعالتىالأنواعمنكناري

غيرشكلذاتجلديةوأوراقها.معتدلةشتويةفصولذات

وتنموجدا.محبوبمنهاالألوانالمبرقشوالشكل.منتظم

الأنوأعبعضأنإلاالرطبةالأماكنفيالشائعةالعشقة

المحمية.المناطقكلفىتنموالمزروعة

تضممختلفةنباتيةفصائلالعشقةاسمويحمل

منتشرةسيقانذومتدلنباتوهىالارصة،العشقة

وأزهارها،خشنةحوافذاتالكليةتشبهمستديرةوأوراق

الأزهاروهذه.أزرقأوأرجوانيلونها،الشكلأنبوبية

أعوادقاعدةعندالساقحولسوارشكلفيتنتظم

وكان،قويةعطريةرائحةذاتالأرضيةوالعشقة.الأوراق

الخمور.أنواعبعضصنعفيمضىفيمايستعملالنبات

الطرقمنحدراتوفيالغاباتفيوينمو.للسعالودواء

الجانبية

النباتاتمننوعينعلىيطلقاسمالسامةوالعشقة

أوراقهاتتألفالشماليةأمريكافيالشجيراتأوالمعترشسة

مغطاةأوراقهالأنكذلكوسميت.وريقاتثلاثمن

بعضجلدفىوبثوراحكةتسببماكثيرأدهنيةبمادة

.الساماللبلابانظر:يلمسونها.الذينالناس

العذراء.اللبلابةأيضا:انظر

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.عشم

الاضطرابكميةمقياسالدا!خليةالعشوافيلأ

لترتيبعشوائيةطرقاهناكولأنما.نظامفىالعشوائي

الاختلالفإن،المنظمةالطرقمنأكثرالأشياءمنمجموعة

أوراقمنمجموعةفخلط.احتماليةأكثرأحيانايكون

للأوراقمختلفاتوزيعاعادةيعطي،المثالسبيلعلىاللعب

منتظم.تسلسلهناكمايكونونادرا

الديناميةقانونأساسالداخليةالعشوائيةفكرةتعتبر

التلقائيالتغيراتجاهفإنالقانونلهذاوطبفا.الثانيالحرأرية

تنتقللذلكأكبر.اختلاليكتنفهالمعزولةالأنظمةفي

.باردةموادإلىالساخنةالموادمنفقطتلقائياالحرارة

جزيئاتهاحركةتصبحالحرارةالباردةالموادتكتعسبوعندما

.الحرارة:انظر.الداخليتحولهاويزداداختلالأأكثر

حيث،وعائهلملءدائماالغازيتمددذلكإلىوباللإضافة

أماكنلتوافروذلكتمدد،كلماللغازالداخليةالعشوائيةتزداد

بوصفهاأكبرداخليةعشوائيةمادةولكل.للجزشاتكثيرة

سائل.بوصفهاالداخليةبشموائيتهامقارنةغاز

العشوائيةفيانخفاضاالتغيراتبعضتحدثوربما

يمكنالانخفاضهذالكن،الأنظمةأحدفيالداخلية

المتصلة.الأنظمةفىالداخليةالعشوائيةزيادةمنتعويضه

كلماللماءالداخليةالعشوائيةتنخفضالمثالسبيلفعلى

تزيدالعمليةفيالمنطلقةالحرارةلكن،السائلتجمد

المحيط.للهواءالداخليةالعشوائية

بعضالمادةتفقدعندماللمادةالداخليةالعشوائيةوتزداد

على،فارغبالونإلىالمدخلفالهواء.العملعلىقدرتها

الهواءجزيئاتلأنمنخفضةداخليةعشوائيةلهالمثالسبيل

شغلاالمضغوطالهواءويبذلصغير.حيزفىمضغوطة

الجزيئاتتستطجعالمنفوخالبالونوفي.البالونونفخبالتمدد

عشوائيةلهايكونوبالتالي،الاماكنمنأكبرعدداتشغلأن

القدرةفقدتقدتكونالجزيئاتهذهلكنأكبر.داخلية

أكثر.البالونتضخيمعندالعملمنالمزيدعلى

فسوف،الانتحدثالتيالعملياتجميعأخذناولو

الداخليةالعشوائيةولأنالكبير.الاختلالمنكونعنهاينتج

الداخليةالعشوائيةحالةفإنمستمر،ارتفاعفيللكون

السببوا!ذا،لاحقوقتفيتحدثأنيجبهذهالكبيرة

الزمني.بالسهمأحياناالداخليةالعشوائيةإلىيشار

(.المالبيت)مواردالمالبيتانظر:العشور.

البددانبعضفييقاممهرجانالقديسينعيدعشية

الكثيرينبلدىويعرفعامكلمنأكتوبر31فيالغربية

ويشعلونتنكريةأزياءاليومذلكفيالأطفاليلبسالهالاوين.

اليقطين،حبةبداخلالمحفورةجاكفوانيستسمىمصابيجع

الجيرانأبوابعلىويدورون،هزليةصورعليهاترسم

الدارأصحابفيتفادى؟طعامأمخدعة:قائلينويطرقونها

خلالوتحريالنقود.أوالطعامبعضلهميقدموابأنالخدعة

وروايةالحظوقراءةالعرافة:مثل،الممارساتبعضاليومهذا

ظهرتعادةوهي،إلخ...والسحرةالأشباححولالقصص

.أخرىبلدانوفيإنجلترافيوانتشرتالمتحدةالولاياتفي
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جاك(لوس)فامصباح

حبةداحللحفريصمع

عليهاوترسماليقطين

وتوضعهزليةصورغالبا

وأشحوعداحلهافي

خلال،أخرىأضواء

حميععيدعشيةماسة

)الهالاوي!(.القديسير

أسقائم!تاأ!الأطفاالحمايةالتدابيربعض-عادة-تتخذ

علىلامعةقفعبوضعوذلك،الطعامأوالخدعةبلعبة

تصنع.السياراتسائقوإليهينتبهلكيالطفلملابس

يتركولابسهولةيحترقلاقماشمنالتنكريةالملابص

فيأخ!تالباأحدأحيانايصاحبهمبل،وحدهمالأطفال

بيوتهم.منالقريبةالمناطة!تجاوزبعدموينصحون،جولتهم

وأالمصباحتسميةإنالأيرلنديةالأساطيرإحدىوتقول

قدكان،جاكاسمهشخصامممامنجاءتجاكفانوس

النارلايدخلأنهكما،بخلهبسببالجنةدخولمنحرم

علىيهيماأنعليهكانوهكذا.الشيطانيخدعكانلأنه

القيامة.يومإلىبيدهمصباحهحاملاالأرضفيوجهه

أصسينامئاتمنذأوروبافيالحظقراءةعادةظهرت

جميععيدبمناسبةالمهمةالممارساتمنوأصبحت

إخفاءمثل:،الوسائللعضذلكفيواستخدمتالقديسين

علىوتوزيعهافطائرداخ!!كستبانأوحاتمأونقديةقطعة

دليلذلكفإن،فطيرتهفينقديةقطعةيجدومن،الناس

ومن،سيتزوجفإنهالخاتميصبهومنغنيا،لمميصبحأنهعلى

هذهوفيوه!صذا.الألدإلىعزباسيظلفإنهالكستبانيجد

إضافةالمناممبةهذهفيبالحظالتنبؤوسائلتنوعتالأيام

القديمة.الوسائلإلى

جمئعيدعشيةعادةت!صنأنيحتمل.تاريخيةنبذة

القدماءالسلتيينممار!عاتبعضمنأصلانابعةالقديسين

الانيسمىفيماعام،ألفيمنأكثرقب!عاشواالذي!

الجديدةمشتهموكانتفرنسا.شمانيوشأيرأصدانيابريصاأ

الجديدةبالسنةاحتفالاتهمفإنأ!ذأسكنوفصر،ا!أومنتبدأ

يمارسونأكتوبر(،31)السابقاليومعشيةمنتبدأكانت

النيرانكإشعالالوثنيةوالطقوسأ!اداتابعفرخلالها

تمارسالسلتيةالطقوسبعضظلتوقد.القرابينوتقديم

فىالكنيسةفقامت.النصرانيةإلىالناستحولبعدحتى

بهيحتفللكيالقديسينعيدبإيجادالميلاديالتاسعالقرن

القديمةالوثنيةالطقوسالناسفأدخلنوفمبر،منالأولفي

النصراني.العيدهذااحتفالاتضمن

القديسينجميعبعيدالاحتفالاتأساليبتسوعتوقد

الممارساتفأصبحتبمالسلتيةوالمجتمعاتالأقاليمباختلاف

وقدإنجلترا.فيعليههيعماتختلفأيرلندافيأحاداتوا

بعيدبالاحتفالالخاصةوالطقوسالعاداتبعف!اختلطت

الخامسفيفوكسجايليلةاحتفالاتمعجمئالقديس!ت

الألعاببعملكذلكخلالهايقومونالتينوفمبر،من

البريطانى.البرلمانحريقمؤامرةذكرىفيالنارية

أعدىجدأوبسدفمرتبطةالناسمنمجموعةالعشيرة

الأملمعلالةطريقعنمرتبطةالعشائروبعض.مشترك

عنمرتبطالاخروبعضها(الأنثىسلالةطريقعن)القرابة

وبالرغمالذكر(سلالةطريقعن)القرالةالأبسلالةطريق
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أنإلابعض،عنبعيدابعضهميعيشأنيمكنأنهممن

عادةولديهم،بينهموطيدةبعلاقةيشعرونالعشيرةأفراد

وأالأملاكفىيشتركونماغالباوهم.للوحدةقويةروح

الخاصة.المزايابعضفي

،العشيرةنظامعلىالبدوعندالاجتماعيالنظاميقوم

ويطلق،البيتأوالخيمةوتمثلهاالأسرةالصغرىووحدتها

عليهميطلقالحيوسكانالحيأسمالخياممضربعلى

التيالقبيلةوالأقوامالعشائرمجموعةوتؤلف،القوماسم

الواحدةالعشيرةأبناءوينظر،النعسببأواصربهايرتبطون

لرئيسالطاعةويؤدونواحد،دمكأبناءبعضإلىبعضهم

الغالبفياسمهاالعشيرةوتأخذ.العشيرةكبيرهوواحد

وبنيتميمبنيمثلإليهتنحسبالذيالأعلىجدهااسممن

إلخ....شيبان

تعالى:قولهفيالكريمالقرانفيوردالعشيرةولفظ

مرةوردكما.412الشعراء:!الأقربينعشيرتك)وأنذر

قالوقديماعشيرتهمبلفظومرةعشيرتكمبلفظأخرى

سلمى:أبيبنزهيرالعربىالشاعر

مابعدمرةبنغيظساعياسعى

بالدمالعشيرةبينماتبذل

عشيرةمثل،عشائرالأمريكيينالهنودقبائلوكانت

إلىأيضاالعشيرةكلمةوتشير.التبغعشيرةأوالدب

السالفة،الأزمنةفيوأيرلنداأسكتلندافيالناسمنمجموعة

ينتظمونمشتركواسعممشتركونأسلافلديهمكانحيث

ثنائيةكانتالقبائلهذه.العشيرةرئيسحكمتحقبه

منالزواجوكانوالنساء،الرجالطريقعنمرتبطة،القرابة

يدافعأنالمتو!منوكان.المتبعةالعاداتمنالعشيرةأبناء

أنفسهم.عنالواحدةالعشيرةأفرادجميع

.شجرة،البندقان!:.الاستئباءعصا

حواليمنهايوجدمعروفةبريةنبتةالذهبيةالعصا

أوروبا.فىماتنبتوقليلا،الشماليةأمريكافىنوعأ..

الرطبة،والغاباتالجافةالطرقجوانبعليالنبتةهذهتنمو

والمروج،المتحللالنباتذاتوالمستنقعاتالسبخاتوفي

الحدائق.فيزراعتهايمكنكما،والحقول

وساقهاكالعصا،نحيلةالذهبيةالعصازهرةوساق

ذواتأومسننةوأوراقها.وبريةأوملساءأوراقذات

فاقع،أصفر:متعددةألوانذواتوأزهارها.حادةأطراف

،الساقأعلىفينظاموبلابكثافةوتنمو.غامقوذهبي

الناس!بعضويعتقد.والخريفالصيففيالأزهاروتظهر

القعقحمىيسببالنباتهذالقاحأن-خطأ-

في،حملهالهواءيستطيعلالزجرطبلقاحه.والحساسية

أنواعوبعضالرجيدنباتلقاححملالهواءيستطعحين

لخفته.الأخرىالنبات

الأمريكيين،لدىمحببةالذهبيةالعصازهرةنبتةتعتبر

.المتحدةللولاياتالقوميةالزهرةاعتبارهاإلىاتحهواولذلك

منالذهبيةالعصانباتبتجفيفالناسبعضيقوم

الحلوةالنباتأوراقآخرونويخمر،داخليةصئزينةأجل

مقويا.يستعملزيتاالأوراقهذهتنتج.الشايلعمل

بريطانيافىالأسودالصولجانأوالسوداءالعصا

وهوالعصا،حاجبالوقورالرجلللقباختصارإلىتشير

.المتحدةالمملكةبرلمانفياللورداتمجلسفىموظف

وحاجب،اللورداتمجلسفىللعاهلالشخصىوالمرافق

القبضواجبهومن)جارتر(.البريطانيةالفروسيةسلمقانون

أعضاءويدعو.ألامتيازاتتجاوزعلىيعملنبيلأيعلى

،العرشخطابلسماعاللورداتمجلعرإلىالبرلمان

ويقرعالقوانينمشاريععلىالملكيةللموأفقةوالاستماع

.العموممجلسلدخولمذهبةأبنوسبعصاالباب

العقدية،الصحةمجالفىيستخدممصطدحالعصاب

نوعيةوإلىالعقليةالاضطراباتمنمعينهأنواعإلىللإشارة

النفسية.الحيلمنمعينة

الأطباءمعظميستخدماضطرابا.بوصفهالعصاب

وأ،العصابمصطلحالعقليةالصحةوخبراءالنفسيين

الأمراضمنمجموعةعنللتعبير،العصبيالاضطراب

مثلبأعراضالعصبيةالأمراضوتتميز.الخفيفةالعقلية

سبب.بدونوالخاوفوالإحباطالاستقراروعدمالقلق

لكنلاخر،حينمنالناسعندالمشاعرهذهوتحدث

بدرجةلديهتوجدعصبيا،اضطرابايعانيالذيالشخص

يمالمشاعرهذهوتتداخل.مستديمةبصفةحتىأو،متكررة

بال!!صين.وصلاتهمال!فرادحياة

تماما.الشخصالعصابيةالاضطراباتتعوقماونادرا

،الأعراضيميزونعصابياضطرابلديهمالذينوالأفراد

المصابينأولئكخلافوعلى.وغريبةمقبولةغيرباعتبارها

)التشوشالذهانالمسماة،الشديدةالعقليةبالأمراض

الحقيقةبينالتمييزبالعصابللمصابنيمكن(،النفسى

تشمللاالعصابيةوالاضطرابات.الذهانانظر:والتصور

هذهومنبدنيا.ممببالهاأنيبدوالتىالعقليةالمشاكل

معأحيانايحدثقدالذيالذأكرةفقدانالمشاكل

الشيخوخة.

مجموعاتمنواحداالماضىفيالعممابكان

فيصنفتكماالعقليةللاضطراباتالرئيسيةالتشخيص

كلوفىالمتحدةوالمملكةالأمريكيةالمتحدةالولايات
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عصابمثلحالاتالمجموعةهذهشملتوقد.مكان

والوسوسة(،المرض)وسواسوالمراقوالرهابالقلق

شديدقلقيصاحبهاضطرابالقلقوعصاب.والإكراه

وأمواقفمنمبرر،بدون،مخاوفوالرهابمبرربدولى

بالطهائرات.السفرأوالخلويةالأماكنمثل،معينةأنشطة

الشخصإصابةاحتمالمنعاديغيرخوفوالمراق

يحسإحساسبدونأعمالوأفكاروالوساوس.بمرض

قسريا.بتكرارهاالشخص

تظيمالنفسيونالأطباءأعادام089عاموفى

المصطلحاتمنالمزيدوتبنوا،التشخيصيةتصنيفاتهم

بلدانعدةتبنتوقد.الاضطراباتمنللعديد،المعينة

التصنيفواسقط.المتحدةالمملكةومنهاالمنقع،التصنيف

فيسلفاموضوعةكانتالتيالحالاتووضعت،العصابى

العديدتسميةوأعيدتأخرىنوعياتفىالمجموعةتلك

على،القلقبعصاباستبدلفقد.العقليةالاضطراباتمن

ولها.العامالقلقاضطرابأوالذعرافمطراب،المثالسبيل

العصاباستبعادعلىالنفسيينالأطباءمنالكثيريواشق

تشخيصية.مجموعةبوصفه

يةأسض!إأمنجزءات!صن.نفسيةحيلةبوعحفهالعصاب

شرويدمميجموندالنمساويالنفسانيأسمأمحااطورهاالتى

عمليةبألهالغمابمصطلحيص!،نظريتهوفي.وأتباعه

واعغيربصراعالعمليةوتبدأ.معينةأعراضاتنتجعصبية

فقدوالمحظور.المرغوببينأوالمتعارضةاشغباتبين

الإيذاءفىالرغبةمثل،بالعدوانواعغيرشعوريتعارض

المعرفةوتولد.بالذنبمإلإحساسما،لشخصالبدنى

الدفطعية،الحيلةيسمىعقلياحاجزال!صراعالواعيةغير

المعرفةنطهاقخارجالمرغوبةغيرالمشاعرالحاجزهذاويبقي

فقد،لالذنبالإحساسولتحاشي.للشخصالواعية

هذهومثلآخر،شخصإيذاءفيرغبةماشخصيكبت

قد،المثالسبيلوعلى.عرضابدورهاتولدالدفاعيةالحيلة

التيالأشياءمنعاديغيرخوفالشخصلدىيكون

لإحداثالمكبوتةللرغبةالفعليللتنفيذتستخدمأنيمكن

تنشأالاضطراباتهذهمثلأنفرويداعتقدوقد.الأذى

الطفولة.فترةفيحدثتمحبطةتحاربمن

الموسوعةفىملةذاتمقالات

القلقالرهابالعقليةالأمراض

الهيسترياسيحموند!رويد،الحفسيالتحلجل

بوصفهامنهايستفادلبنيةمادةا!العصارة

فصيلةوأشجارلباتاتوتنتجها،الطبيعيللمطاطمصدرا

منتجارياالمستعملةاللبنيةالعصارةمعظمتأتي.السبوتة

وآمميا.المداريةإفريقيانباتاتمنو!طهيفيا،شجرة

قلففيمائلةأثلامبعملاللبنيةالعصارةعلىويحصل

هذهمنتنسابالتياللبنيةالمادةقطراتوتجمع،الشجرة

منساعاتخلالاللبنيةالعصارةمعالجةويجب.الأثلام

الحالاتبعضفيتخففوقدالفساد.سريعةلأنهاجمعها

أجساماوتشكللتشخثرأخمليكالحمضأ-وتعالالماء

صفابتدخنفىالصلبةالأجسامهذهوتلف.صلبه

اللذينوالعفنالبكتيريايقتلفالتدخينشحنها.قبلوتجفف

الصفائح.يفسداقد

الغوايول،؟صمغ،التشيكل،المطاط:أيضاأدظر

برشا.-تالجاا،شجيرة

إلىالفم)منالهضمىالجهازانظر:.المعديةالعصارة

الهف!م.(،المعدة

الإنسانجسمالعصبى،الألم؟الألمانظر:.العصب

العصبى.الجهازالعصمى(،)الحهار

العمىالعمياء،البقعةانظر:.البصريالعصب

أحتمب!جة(.)1العين(؟أحصىا)ألسا!

العصبى)الجهازالإنسانجسمانظر:.الحسيالعصب

المنعكسالفعل(،إيضاحي)رسمالعصبىالجهازالمحيطى(،

المسع!ص(.اغع!ايحدت)كيص

الداحدية(؟)1!ذدالأذنانظر:.السمعيالعصب

(.السمعيةالاضطرابات)ألواعالصمم

السلامعلىللحفاظأنشئتدوليةرابطةالأمم!كصيلأ

العالميةالحربفيالمنتصرةالدولصاغت.العالمأمبين

والولاياتواليابانوإيطالياوإنجلترافرنساوتضم،الأولى

.ام919عامفىالعصبة)دستور(ميثاق،المتحدة

منواتخذتأم،029عامينايرفيالعصبةوتألسست

رئيسولسونودروكانلها.مقرابسويسراجنيف

شمكنلمولكنه،للعصبةالرئيسىالخططالمتحدةالولايات

إليها.بالانضمامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإقناعمن

الأممحلهاوحلت،أم!46عامأبريلفيالعصبةانحلت

.المتحدة

مادامتستستمرالعالميةالحروبأنيعتقدولسونكان

ظلوفىنفسها.عنالدفاععنمسؤولةستكونأمةكل

تتسب،متنافسةمجموعاتبتشكيلالأمتقومالوضعهذا

نأالعالملأميريدولسونكان.الأحرىضدمنهاكل

أرضعنبالدفاعتتعهدوأنالأمعصبةفىتشترك

وكان.أخرىدولةتهاجمهاعضودولةأيواستقلال



عرفتإذاالحربعلىتقدملنالقويةالأمحتىأنهيعتقد

القويةالدولجميعمنمؤلفةموحدةمقاومةستواجهأنها

.لأخرىا

خططهعلىتوافقأضىدولجعلفيولمسونأفلح

مجلسوأعضاءهوأختلفولكنه،بالعصبةالخاصة

عاموفي.المتحدةالولاياتانضمامشروطحولالشيوخ

المتحدةالولاياتفيالشيوخمجلسرفضأم029

بضعغضونوفيعضوا.ستجعلهاكانتالتيالمعاهدة

أنفسهملإشغالحاجةلاأنهالأمريكيونقررسنوات

المتحدةالولاياتتنضمولمالبحار.وراءفيمابالصراعات

مطلقا.الأمعصبةإلي

والئنظيمالصلاحيات

الأعضاءالدولتلزمموادالميثاقضم.العصبةميثاق

ضدالأعضاءجميعوأرضاستقلالعلىبالمحافظة

أيةإحالةعلىالأعضاءالدولاتفقتوقدالاعتداء.

)وهوالتحكيمإلىإماالحربإلىتؤديأنيم!حمننزاعات

مجلسيجريهتحقيقإلىأو(ثالثطرفعنصادرقرار

منأيعلىحربشنعدمعلىتعاهدتوقد.العصبة

التحكيممجلستوصياتعلىتوافقالتيالأعضاءالدول

خلافاحرباالدولهذهمنأيشنواذا.العصبةمجلسأو

تطبيقعلىالأعضاءالدولاتفقتفقدالمواد،هذهمنلأي

معالتجاريالتعاملوقفمثل،الاقتصاديةالعقوبات

فسوف،العصبةمجلسمنهاطلبوإذا.المعتديةالدولة

الدولة.تلكضدالعسكريةالقوةباستخدأمتقوم

وقد.اسملامعلىللحفاظالرئيسيةالجهة.المجلس

تاريخخلالعضوأ41وأعضاءثمانيةبينحجمهتراوح

مقاعدالعصبةفيقوةالأكثرالأعضاءللدولكان.العصبة

وإنجلتراوألمانيا،فرنساكانتحيث؟المجلسفيدائمة

خلالدائمةبمقاعدتتمتع)السابق(السوفييتيوالاتحاد

فكانتالمقاعدبقيةأما.العصبةفيعضولمجهمسنوات

العصبة.فىالصغيرةالدولبينبالتناوب

دولةلكلالأعضاء،الدولجميعمنتتألف.الجمعية

ميزانيةتراقبالجمعيةوكانتواحد.صوتعضو

أعفماءوتنتخبجدد،أعضاءقبولعلىوتوافق،العصبة

وبالنسبة.الميثاقعلىالتعديلاتوتجري،المؤقتينالمجلس

ثلثىبغالبيةقراراتخاذالجمعيةبإمكانفإنالأمورلهذه

.الأصوات

يرشحهأمينوهناك،الإداريالجهازتوفر.الأمالة

الموظفينمنجهازاويرأس،الجمعيةعليهوتوافقالمجلس

فيالموظفونهؤلاءيساعد.موظف006عددهميبلغ

لمهامالموظفينويوفرون،السلامحفظفيالعصبةعمل

267الأممعصبة

أليسار)من.السلاممؤتمرفياجتمعوااللتحالفونالكبارالأربعةالقادة

إيطاليا،عنأورلاندووفيتوريوبريطانياعنجورجلويددافيدلليم!(

الأمريكية.المتحدةالولاياتعنولسونوفرنساعنكليممصووجورج

.المستعمراتوشؤونالسلاحبنزعالخاصةالدراسات

التيالدوليةالمنظماتلختلفالموظفينتوفرالأمانةكانت

الدولية،التجارةمجالفيالتعاونلتعزيزالعصبةتؤسسها

.والعلوموالصحةوالاتصالات،والنقل،والتمويل

العصبةعمل

العصبة،أسسواالذينالسياسيينوبقيةولسونكان

عنالحمايةطلبعنالامتناعإلىالأمستقودأنهايأملون

إقامةذلكمنبدلأيحبذونوكانوا.خاصينحلفاءطريق

الأمعصبة

!مالعديدالضمثم،العصبةفيأصليينأعضاءالتاليةالدولكانت

يدتنحلأنقبلالعصبةمنالكثيرواسمحبلاحقاالأخرىالأم

.أم649عامأبريل

كندابوليفياالأرجنتين

كوبابيرويروجواأ

كولومبيانديلاتالياسباأ

ياليبيركياتشيكوسلوفاليااسترأ

يجلرواتشيلىوردلسلفاإ

نيكاراجواإفريقياحنوبإنجلترا

نيوريلندالاتيماجوانيراإ

ييتىهاركممالداليايطاإ

لهندانيارومايجوارابا

وراسهنديدلسوازيللبراا

هولنداسويسراللبرتغاا

بانلياالصينابلجيكا

فياسلايوغوفرنسابنما

لانليوافمزويلاابولند
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مندولةكلأمنضمانفيهيتم،الجماعيللأمننظام

الأمنينجرءأنأجلومن.الجميعبحمايةالأعضاءالدول

الدولجميعتسارعأنالضروريمنكانالجماعي

عضودوأسةأينجدةإلىبينها،الأقوىوخاصةالأعضاء،

إجباراصيستطيعاالجمعيةوأ،المجلسيكنلماعتداء.تواجه

عليهابميمإلاعتداءاكتىللدولةالعونتقديمعلىالأعضاء

كلعلىوكانطوعيا،يكونأنيجبالعملهذاإنإذ

دولةولوكانتحتى،دزأ!ةأيأمنتهديدأنتعتقدأندولة

لأمنها.تهديدهو،نائيةصغيرة

ايلأقوىالدولتتفقل!االأعضاء.الدولبينالخلاف

فقد،للعصبةالرئيسىالهدفهوالجماعيالأمنأنعلى

التسويةعلىلل!حافظةرئيسيةأداةالعصبةفىفرنسارأت

الأولى.العالميةالحرببعدألمانياعلىالمفروضةالإقليمية

هوهذاأنشعروالأنهمبمالعصبةمنالألمانامشاءوقد

ملتقىاعتبروهافقدنيونالبريصاإالقادةأما.الحقيقيالهدف

.للسلامتهديدحدوثحالفيتتشاورلكي،القويةللأم

شيءأيبفع!!مقدماالالتزاميريدونيكونوالمل!صهم

ناالسوفييتىالاتحادواعتقد.المحادثاتهذهلمثلنتيجة

تعلمكانتالشيوعيةلأنبماستعماريةخدعةكانتالعصبة

وإيطاليااليابانأما.الرأسماليةالدوللينحتميةالحربأن

بمهاجمتهماوذلك،الجماعيللأمنازدراءهماأظهرتافقد

اللأعضاء.الدول

لأنها،أم33!عامأحصبةامناليابانانسحبت

التىألمانياأمامنشوريا.علىبامشيلائهاالاعترافرفضت

أنسحبتفقد،أم269عامالعصبةفىعضوشهاقبولتم

المفروضةالتسليحقيودتغيرلمالعصبةلأن،أم339عام

إيطهالياانسحبتوقد،الأولىالعالميةالحرببعدألمانياعلى

فىوألمانيااليابانإلىلتنضمام379عامالعصبةمن

عامالعصبةإلىانضمالذيالسوفييتيالاتحادضدالتحالف

فنلندا.لمهاجمتهأم939عاموطرد،أم349

بصورةالعصبةأخفقت.العصبةأخفقتلمماذا

إثيوبياإيطهالياهاجمتعندما،اتفئذلكوقد،واضحة

خرقتإيطالياأنالمجلسوأعلن،أم359عامأكتوبرفي

العصبةفيالأعضاءالدولالإجراءهذاألزموقد.الميثاق

ضدالقوةاستخداموبدراسةالاقتصاديةالعقوباتبتطبيق

بتطبيقالعصبةفيالأعضاءالدولوافقتإيطاليا.

إيطاليامنالوارداتجميعبوقف،الاقتصاديةالعقوبات

ل!شأصيها.إيةأعس!اوالمعداتالأموالإرسالومنع

العصبةفيأعضاءتكنلموألمانياواليالانالمتحدةالولايات

يف!صولسونكانالتىالساحقةالقوةجماعةفإنولذلك

هىدولثلاثإلىانخفضتالمعتديضداستخدامهافي

الأعضاءالدولبقيةأما،السوفييتيوالاتحادوإنجلترافرنسا

فىحلتحتىالأمعصبةمقركانبسويسراحيففيالأمقصر

(.للأمالكروي)الجسمالصورة!قدمةو!ي.م6411عام

السياسةفىللتأثيرالكافيةالقوةتملكتكنفلمالعصبةفى

وإنجلترافرنساكانتالحالةهذهفىحتىر.الإيطالية

الهجومإيقافعلىالقدرةتملكاسسوفييتىوالاتحاد

علىالتص!يموتملكواحدةيذاكانتأنهاأ!الإيطالى

ذأطث.فعل

القوةاستخدامفيراغبتينتكونالموفرنساإنجلترال!ش

أخفقتاإنهماحتى،الحربإلىتؤديقدإجراءاتاتخاذأو

علىحظرفرضمثل،الاقتصاديةالإجراءاتامشخدامفي

الحرببجهودبالغاضرراسيلحقكانالذيالأمر،النفط

قدإيطالياكانت،ام369عاممايووبحلول.الإيطالية

شهرفيعقوباتهاالعصبةألغتوقدإثيوبيا.علىاستولت

يوأجو.

فشلوراءالرئيسيالسببالفرنسيةأصسياسةاكانت

ستتخذانكانتاالسوفييتيوالاتحادإنجلتراولعل.الأبمعصبة

ولكنايدتهما.فرنساأنلوإيطالياضداقوىإجراءات

وكانتمبنلمانيا،أخرىحربقيامتخشىكانقفرنسا

بالنسبةمعقولآيكنولمحليفتها،تكونأنإيطاليامنتريد

حمايةلمجردإيطالياصداقةيخسرواأنالفرنسيينللزعماء

بالعصبةالثقةالإثيوبيةالقضيةأضعفتلقدإثيوبيا.استقلال

اسملام.لحفظأداةباعتبارها

وودرو،،ولسون،الانتدابتحتإقليم:أيضاانظر

.المتحدةالأم،الثانيةالعالميةالحرب

سديم،رشيد،الخوريانظر:الأئدلسية.العصبة

المهجر(.)مدرسةالشعر

بريطانيافيالناسمنمجوعةالتامريةالعصيلأ

الكلمةغدتوقدخططها.لتنفيذالخفاءفيتعملكانت

المكائدوتدبيربالتآمر،وتوحي،للتأنيبمصطلحا

الشرعية.السلطةلقلبوالتخطط



أعضاءبخمسةالغالبفيالتامريةالعصبةكلمةوترتبط

تشارلزإنجلتراملكعهدفيللملكالاستشاريالمجلسمن

منالعديدفعلاالمجموعةنفذتفقدذلكومع.الثانى

ولمشعبيا،صدىلقيتالتيالخارجيةالسياسةمشروعات

أما.الناسأذهانفيتعنيهالكلمةهذهماغدتعليهاينطق

وأعضاءضباطمنمجموعةفكانتكونوايعصبة

لإزأحةنجاحدونخططوا،الذينالأمريكيينالكونجرس

الثورةخلالعاماقائدابوصفهمنصبهمنواشنطنجورج

المجموعةسميتوقد(.أم783-أم775)الأمريكية

.كونوايتوماسالجنرالوهوفيهاالمشاركينأحدباسم

شجيراتالقلبعصبةنبات.فبات،القلبعكصية

يستخدمهاماعادة،الحجمكبيرةصفراءأزهارذات

الحديقة.خارجحدوديافاصلالتكون،الحدائقأصحاب

نبتةو!ص.لثارونوردةأوهال!ريكومأيضاوتسمى

الجنوبيالقطاعفىوالدافئةالحارةالأقاليمفيالقلبعصبة

،قصيرةشجيراتالعادةفيوهي.الأرضيةالكرةمن

شكلفىالصيففيأزهارهاوتتفتح.الخضرةدائمبعضها

وتنمو.بنفسجيةأوقرنفليةأزهارهاتكونماوقليلاعناقيد،

الرمليةأوالطينيةالتربةفيحسنةبصورةالشجيراتهذه

شجيراتوتشكل.الظلبعضإلىيحتاجوأغلبها،الرطبة

تنموعندمامتلاصقةمجموعةالحجمالكبيرةالقلبعصبة

منخفضا،متيناسياجافتشكل،الحجمالصغيرةأما.منفردة

مهجنة.الذهبيةوزهرتهاأرضيا.غطاءأو

القلب.عصبةنباتمننوع003حواليويوجد

الملمص،خشنةوأوراق،اللونراهيةأزهارالقلبعصبةلات

الحدائق.أسوارلعملأحياساالشجيرةهذهالاسيستحدم
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فيأنشئألمانيا،شمالمدناتحادالهئزيةالعصبة

القوةعنوللابتعاد.الميلاديعشرالثالثالقرننهاية

ترتبطأنالمدنلهذهضرورياكانألمانيافىالإمبراطورية

عنالهنزيةالعصبةنتجت.المشتركةمصالحهالحمايةمعا

وفي.ولوبيككولونمدينتيتحتجمعا،قديميناتحادين

عضويةشملت،الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصف

طولعلىتقريباالكبيرةالألمانيةالمدنجميعالهنزيةالعصبة

قانونلهاليسوالعصبة.البلطيقوبحرالشمالبحرامتداد

مختلفتجارمنالمكونالمجلسفيهاالحكمويتولى،رسمي

التجاريةالمقاطعةهوللعصبةالرئيسيوالسلاح،المدن

للعصحبة،الانضماممدينةرفضتوإذا.التجاريوألاحتكار

فيبضائعهمبيععلىقادرينيكونوالنتجارهافإن

تطوير،الهنزيةالعصبةإنجازاتأهمومن.المربحةالأسواق

.البحريوالقانونالملاحىالنظام

وتجارةروسيا،معالفراءتجارةعلىالعصبةوسيطرت

معالصوفوتجارةوالعسويد،النرويجمعالأسماك

قوةكسرالدنماركىالملكحاول،أم037وفيالفلاندر،

منأسطولوأحاطالسويد.مضيقلماغلاقوذلكالعصبة

للسلامقاسيةشروطاوفرضت،كوبنهاجنالهنزيةالعصبة

العصورفيالوجودمنالعصبةاختفتوقد،الدنماركعلى

الوسطى.

الجهاز(،العصبي)الجهازالإنسانجسمانظر:.العصبون

مخطاط،الدماغالعصبى(،الجهازيعمل)كيفالعصبي

.لدماغاكصبائية

)جدول(.الحشرةانظر:.الأجئحةعصبيات

الآلة.انظر:.الالةعصر

المصطلحلكنعام،ألفيعنيتعبيرالألفيالعصر

وردالتيالفترةإلىللإشارةعادةالنصارىيستخدمه

الذيالوقتأنهاعلى،الإنجيلفيالرؤياسفرفيذكرها

الألفىالعصرفترةأوكله،العالمالقدسيةفيهستسود

السعيد.

أنهاعلى،الإنجيلفيمذكرهاالواردالفترةالبعضوفسر

فترةقبلإماالارضليحكميعودلمموفالمسيحأنتعني

باسميالتفسيرانهذانويعرفبعدها.أوتلكعامالألف

الألفية.بعدوالألفيةقبل

الأرقاماستخداممنيكثرالرؤياسفرلأننظرا

الفقرةهذهالنصارىبعضأعطىفمد،رمزيبأسلوب

بينماالفترةهيعامالألفأنهؤلاءفيعدروحانيا.تفسيرا

الثاني.وظهورهللمسيحالأولالظهور

كا-لم*3-سض!.؟ير/ح،ل!!ى!

خ!-)ء/صلاشبركا--!!!

!ك!!جم!تجبم!!!لأءكا؟ح!3-3ر
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الأولى،إليزابيثانظر:.الإليزابيتيالعصر

العصورالحديتة(،الإبحديزيها)لدايةالأدب،الإنجليزي

لتاريخية.ا

عملفىالبرونزفيهااستعملفترةاليرو!يالعصر

،الحجريالعصرتلتأضىاالفترةوهي،والأسلحةالأدوات

وعندما.المستخدمةالأساسيةالمادةالحجركانحين

وبدأالبرونزيالعصرانتهى،الحديديةالأدواتانتشرت

.الحديديالعصر

فقد،الزمنمنمعينةمرحلةالبرونزيالعصرولايمثل

واستمرغيرها،قبلالأماكنبعضفىالبرونزيالعصربدأ

فىبقيلكنهر،طويلةلفتراتأيضئاالأماكنبعضفى

الإطلالى.علىيعرفأص!اأوقصيرةلفتراتالاخربعضها

شرقي)جنوباشافدينبلادفيالبرونزا!شعمالبدأ

الصينيونبدأوقد..مق0035حواليفي(الآنالعراق

البرونزاستعمل..مق0002حواليفىالبرونزاستعمال

التي،شانجدولةخلالالصينشمالواسئفىنطاقعلى

..مأق...و0015عاميبينالفترةفينشأت

الصغرىآسيافيمرةلأولالحديدمعدنظهر

البرونزيالعصرتداخ!امشمروقدمتداولأ.وأصبح

والعصرالحجريمإلعصرينالمناطقمعظمفي

مادةا!متخدامعنأضاساتوقفلعدموذلك،الحديدي

أ!نودابعضاستخدموقدالواحد.الوقتفيواحدة

إليهيص!!أنقب!!البرونرالأمريكىالجنوبفي

.الغربيونالمكتشفون

إيجة،بحرالبرونز،؟الحجريالعصر:أيضاانظر

.رةحضا

تاريخفىجيودوجيةفترةاليليستوسدديالعصر

منذبدأأنهالجيولوجياعلماءمنالكثيريعتقد،الأرض

والعصر.لعشة000.01حوالىقبلوانتهى!شةمليوني

الجليديالعصرتسمىالتىالفترةشضمنالأقربالحديث

.الأرضمنكتيرةمناطقأضلجيةاالطبقاتغطتحيث

نأ)الأنثروبولوجيا(الإنسانعلمعلماءبعضويعتقد

هذاخلالالحديثللشكلتطورللإنسانالبدائيالشكل

.الأقربالحديثالعصر

التاريخ،قبلماشعوب،الجليديالعصرأيضا:انظر

.الأرض

لتاريخية.االعمور:نظرا.التأريحعصر

حيوان)حدول(بمالأرصانظر:الترياسي.العصر

)حدول(.التاريخماقبل

العقل.عصرانظر:التئوير.عصر

الثدببات(،)تطورالثدييات:انظر.التديياتعصر

التاريخ.ماقبلحيوان

الصاخبة.العشرينياتانظر:عصرالجار.

)شرالشعر؟العربأيامانظر:.الجاهليالعصر

(.الأدبية)العصورالادب،العربي(،الصعاليك

فيهاغطتتاربالأرضفيفترةالجليديالعصر

علماءويعتقد.الارضمنكبيرةأجماأقاأضلحماطبقات

دامالتيالرئيسةالجليديةأمحصورامرأ!ديدابوجودالأرض

أ!سمين.اصملاي!تعدةمنهاكل

ماقبلزمنأثناءالمعروفةالجليديةأعصوراأولحدت

عصروجدوكذلك.سنةبليون32.حوالىمنذالكمبري

زمننهايةعندمضتمشةمليون006منذمهمجليدي

حواليمنذالتاليانالجليديانالعصرانوبدأ.الكمبريماقبل

حواليومنذالأردفيشيالعصرأثناءسنةمليون045

عصركلواستمر.بونىال!صالعصرأثناءسنةمليون003

الكثيرالعلماءوجمع.سنةمليون05إلى02منجليدي

درسوافقد.الجليديةالعصورهذهحدوثليثبتواالدلائلمن

وفى.القديمةالجليديةالعصورأثناءتش!صلتاكتىأصخورا

حتتوأحجارا)تربةجليدياركاماحدوارأ!همخور،أهذه

الجليديةالطبقاتتحركصقلهاصخريةوأسطحابالمثالج(

فيتكونتالتىالصخورتحتوي،المثالسبيلوعلى.فوقها

الجنوبيةأمريكافيالمبكروالبرميالمتأحرال!صبونيالعصرين

معظمويعتقد.مثلجيةدلائلعلىوأسترالياوالهندوإفريقيا

هذهكانتمضتسنةمليون003منذأنهالآنالعلماء

الجنوبي،القطبحولأنتاركتيكامعمتجمعةالأراضي

ثم،تفككتالتيالجندواناأرضاسمهاواحدةقارةمشكلة

الحالية.مواقعهاإلىببطءالمنفصلةالأراضيأجزاءتحركت

.القاريالزحفانظر:

العصرأثناءكانحدأثةالجليديةالعصوروأكثر

حواليمنذوانتهىسنةمليونيمنذبدأالذيالبليستوسيني

إلىعادةالجليديالعصرمصطلحيشير.سنة000.01

البليستوسيني.الجليديالعحر

الجليديالعصرمنأخرىودلائلالأحا!يرش!أثرلى

التيلتلكحدثمثلماالارضفيبتغيراتالبليستوسينى

.المبكرةالجليديةالعصمورفيوجدت

مليون5ءمنذالبليستوسينى.الجليديالعصرتطور

برودةوتزدادتبرد،الأرضبدأتالثلاثيالعصرأثناءسنة

بدأتسمةمليون03حواليومنذ.الثلاثىالعصربقيةخلال
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لجليديالعصرا

أعظمأثناءالمثالجانتشرت

مساحاتعلىتقدمهافترات

الشماليةأمريكامىكبيرة

غطتفقدوآمميا.وأوروبا

منكلاالجليديةالطبقات

وأنتاركتيكا.جرينلاند

فيالجبليةالمثالجوتكونت

وأمريكاوأمشرالياإفريقيا

ونيوريلندا.الجسوبية

الجليديللغطاءادامتدأكبر!

بصورةالمثالجحجمازدادأنتاركتيكا.فيالمثالجتتشكل

جليدكتلةكونتحتىسنةمليون13حواليمنذسريعة

أنتاركتيكاكلتقريباالجليديةالكتلةهذهوغطتأنتاركتيكا.

فقطسنةمليون.42ومنذ.الأخيرةسنةملايينالخمسةفي

الشمالية.القاراتعلىتتشكلالجليدكتلبدأت

أولأ.أوروباأواسطفيالجليديالعصرالعلماءدرس

بالأسماء:المثلجيةالتكويناتأوالمثلجيةالدوراتوسموا

سمىولقد.للأحدثالأقدممنفورمريس،،مندلجونز،

وكنساسنبراسكابأسماء:العصورالشماليةأمريكاجيولوجيو

أسماءالمثلجيةالدوراتبينماوأعطت.ووسكنسنوءالينوي

،أفتونيانالشماليةأمريكاجيولوجيوسماهافمثلا.محلية

فيالمثلجياتمابينيقابلماوسمي.وسانجامون،يارموث

والإبسويتشي.والهوكسنىالكروميريبريطانيا

مثلجية.كلحدثتمتىتماماالعلماءيعرفولم

مليون31.حواليمنذبدأتجونزمثلجيةأنوقدروا

وحينما.سنةمليونيحواليمنذنبراسكاومثلجيةسنة،

فقطمثلجياتأربعأنهاالعلماءظنا!لثلجياتسميت

الستينياتفيالأبحاثبأنعلما،مثلجياتبينماوثلاث

تعرضتالأرضأنأثبتتالعشرينالقرنمنوالسبعينيات

البليستولمميني.العصرأثناءمثلجية18منلأكثر

التيالألبجبالفىللمثلجياتدلائلالعلماءواكتشف

نبراسكامثلجتيأنأيضئاويعتقدونجونز.مثلجيةسبقت

أحاديتين.مثلجتينتكونالمووسكنسن

بدونمثلجيةكلبقاءبمدةالقطعالعلماءولايستطع

فورممثلجياتدراسةلكن.للمثلجياتدقيقةتواريخ

الأفكاربعضالعلماءأعطت-حداثةالأكثر-ووسكنصن

حواليالمثلجيةدامتوربما.الفتراتهذهطولعن

000/01حواليدامتالمثلجيةومابينسنة،001!...

000.02منأقلمنذالأخيرالجليديالتراجعوبدأ

تحدثسوفمثلجيةفتراتأنالعلماءمعظمويتوقع.سنة

مدارفيمنتظمةتغيراتبوجوديعتقدونحيث،أخرىمرة

هذاتحسببوقدميلها،زاويةوفيالشمسحولالأرض

جليدية.كتلتشكيلمنبدورهاتزيدبرودةفي

سميكةتنموقاريةجليديةكتلتتكونالمثلجيةأثناء

كانالشماليةأمريكاوفيمركزها.منللخارجوتنساب

تراكمواصلحيث،هدسونخليجحولالرئيسيالمركز

عنالنابخالضغطوتسبب.م/003و.2و004بينالثلج

وقد.الاتجاهاتكلفىللخارجالثلجيخسابأنفيوزنه

ميسورينهريوديانحتىالشماليةأمريكامعظمغطى

حاليا.وأوهايو

مركزاالإسكندينافيةالجزيرةشبهكانتأوروباوفي

إلىم00032حواليسمكهجليديتراكمانساب.للمثلجية

تقريبا،موسكوحتىكمأ،003لحواليالشرقيالجنوب

علىوانتشروألمانيا.والدنماركإنجلتراشمالأيضاوكطى

الشمالية.أمريكافيالمثلجيةحجمنصسفتعادلمساحة

منالكثيرالجليديةالكتلتحولالجليد.طبقاتتأثير

م09ينخفضالمحيطسطحمستوىيجعلمماثلجإلىالماء

أخرىمرةالماءينسابالثلجينصهروحينما.الأقلعلى

المحيط.إلى
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والصخورالتربةتدفعفإنهاببطءالمثالجتنتشروحين

حزوزافتتركأمامها،العملاقةالجرافاتمثلالسائبة

التربةوتبقىعليها.تحركتالتيالصخورعلى)خدوشا(

وتلالآركامامكونةالجليديذوبحينالمحمولةوالصخور

.الجليديالركامتسمى

مش!طةبالماءممتلئةفجواتيتركالجليدينصهروحين

أصيةأصشمااأمري!صافىاحظمىاأجحيراتاأمثالمنبحيرات

أ!ديانابعضغمرتوقدفنلندا.بحيراتمنوالعديد

تسمىالقى-ولحرفشكلعلىبالجليدالمحتوتة

البحر.بمياه-الفيوردات

وحملت،مسحوقإلىالصخوربعضالمثالجوطحنت

يسمىماوهو.ونثرتهبعيداوذرتهالناعمالترابهذاالرياح

المسيسيجيوواديمماكنساسفيويوجدالطفالىالراسب

مساحاتالطفاليةالرواممبوتغطي.المتحدةالولاياتفي

وأوكرانيا.الصينشماليفيكبيرة

بعضيعتقد.البليستوسينىالجليديالعمرحيوانات

ظهرتالآنالموجودةوالفيلةوالخيولالجمالأنالعلماء

أمري!!افيوالجملالحصاننشأ.الجليديالعصرفيأولأ

والثورالفيلوتطورآسيا.إلىبيرنجمضيقعبراثم،الشمالية

إلىأتتثمواسيا،أوروبافىوالدبوالغزالالأمريكى

الأرضوكسلانواللاماالخيولوذهبت.الشماليةأمريكا

الجنوبية.أمريكاإلىوالمدرعاتالعملاق

نقلتالشمالمنالجليديةالغطاءاتدفعتوحينما

المثلجيةبينالفتراتأثناءفيلكنجنوبا.الحيواناتمعها

.الشمالاتجاهفيعائدةالمذابالجليدالحيواناتتتبعت

التيالعظيمةالمثالجبقايا

الولاياتشمماليعطت

العصرأثماءالمتحدة

موحودةمارالتالجليدي

الوطنيةمونتانامتمزهفى

نحتتوقد.للمثالج

منالممتدةالطمقات

ذاتأحواضاالحليد

عاليةجالبيةحوائط

ولحيراتالملدارجتسمي

بركاجبلية.تسمى

موتفيتسببالمناخفيالتغيرأنالعلماءبعضويظن

نأآخرونيعتقدبينما،البليستوسينيالعصرثدسات

كسلانعاشالمثالسبيلوعلىجميعها.أبادهاالإنسان

أمريكافيكبيرةأخرىوثدساتوالماموثالعملاقالأرض

سنة02!...منذالقارةإلىالإنسانوصلحتىالشمالية

الاختفاء.فيالحيواناتهذهمابدأتسرعانول!شمضت

خلالالبشرمعجنبإلىجنباالحيواناتهذهوعاشت

أجليستوسينى.اأ!صراا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفيوردلحليدياشكامالأرصا

المثلجةالتاريحقبلماالتاربخمعو!قبلماحيواد

البليستو!حييلعصرالىلطفاا!مباشا

الحضاراتكلتاريخفىمعينةفترةالحجريالعصر

يستعملواولم،الحجارةالناسفيهاالممتعمل،الإنسانية

معدنية.أدوات

المليونونصفمليونيحواليقبلالحجريالعصربدأ

منللقطعبدائيةأدواتمرةلأولالبشرصنععندما،مشة

حواليالأدنىالشرقفىالحجريالعصروانتهى.الحجارة

انظر:البرونز.يستخدمونالناسلدأعندما.م،ق0003

.البرونزيالعصر

صناعةطرقأساسعلى-الحجريالعصرالعلماءقسم

والعصرالقديمالحجريالعصر:مراحلإدى-الأدوات

)الجديد(.النيوليتيالحجريوالعمرالمتوسطالحجري

تستخدمأتمازاالتيهيفقطالحجريالعصرعبارةولكن

ص-كاحمح!"

ع،ء
-!-

!

!

!
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التاريخ،قبلماشعوبفترةالمرحلةهذهتغطيعموما.

الحجريالعصرأناسكانالميلاد.قبلسنة0008وحتى

الميلادقبل0008عاموبعدثمار.وجامعيصيادينالقديم

بعضفكانتخصصا.أكثرالثماروالتقاطالصيدصار

قامبينماخاصةبصفة،البريةالخضراواتيلتقطونالناس

كثيريعرفلم.الكبيرةوالطرائدالأسماكبصيدآخرون

والأمريكتينوآسيا،الأدنىالشرقفيالأوائلالزرأعمن

واستعملوا،الحجريالعصرحياةيعيشونفظلوا،المعادن

لحصد)الصوان(الظرمنومناجل،مصقولةحجريةفؤوسا

.الغلال

في،ألاستكشافيةرحلاتهمالأوروبيونبدأعندما

يستخدمالشعوببعضكانالميلاديعشرالخامسالقرن

فيالأصليونالسكانكانفقد.الحجريالعصرتقنية

حينماالحجريالعصرأدواتيصنعونوأسترالياتسمانيا،

ووجد.الميلاديعشرالثامنالقرنفىالبيضإليهموصل

عالقكماتعي!قإفريقياجنوبيفيجماعاتالأوروبيون

جنوبيجزرسكانيكنلم.الحجريالعصرفيأسلافهم

عندماالمعدنيةالزراعةأدواتيعرفونالهادئالمحيط

فيجماعاتزالتوما.!رةلأولالأوروبييناستقبلوا

وقتناحتىالحجريالعصرتعيشوأسترالياالجديدةغينيا

هذا.

بمالتاريخقبلماشعوب؟البحيرةمساكنأيضا:انظر

.لأداةا

قبلماشعوبانظر:الجديد.الحجريالعصر

،الحجريالعصرالتارلأ،تبلمازراععاش)كيفالتاريخ

(.وتطورتالمددبدأت)كيف!المدينة

قبلماشعوبانظر:.القديمالحجريالعصر

.الحجريالعصرالتارلأ؟!بلماصيادوعاش)كيف!التماريخ

قبلماشعوبانظر:المئوسط.الحجريالعصر

.الحجريالعصر،التاريخ

فيمابدأتالتاريخفتراتمنفترةالحديديالعصر

الحديداستخدامانتشرحيث..مق0001و0015بين

ذلكمنذاستخدامهواستمروالأسلحةالأدواتصناعةفي

هذا.يومناحتىالعصر

شعوببعضشرعت.مق0003عام!اليوفي

صئفيواستعمالهالحديدخامصهرفىالأوسطالشرق

المصنوعةالأدواتهذهمنكثيربزخرفةوقامت،الأدوات

المصريةالمناجلأنصالالقطعهذهوأقدم،بمهارةالحديدمن

.عامألفعمره)متعارض(بالعرضللقطعمعدومنشار

العمالاستمر،البرونزيالعصرأثناءففى،ذلكومع

عهدهايرجعالتيالبدائيةالأدواتاستعمالفيالحرفيون

وكانغاليا.كانالمعدنلأنبمالحجريالعصرأواخرإلى

يستعملوكان،يمتلكوهأنفقطوالمحاربينالملوكبوسع

الأسلحة.صنعفيأساسا

)الانالصغرىأسيافيللحديدالحقيقيالتشكيلوبدأ

فيوأنتشر.م،أق...او005عاممطبينماتركيا(منجزء

الكبرىالميزةوتكمن.وأوروباوإفريقياآسيامنكثيرةأجزاء

الانتشار.وواسيعمتوفرالحديدخاملأن؟رخصهفيللحديد

عنوالبناءونالنجارونتخلى،الحديديالعصروفي

وكان،المصقولةوغيرالمتواضعةالبرونزيالعصرأدوات

واستعملوا،يشتروهأنآنذاكالحرفيينالعمالبامشطاعة

الحديدية.المحاريثذلكفيبماكبير،نطاقعلىالحديد

الأقطارقبلالحديداستعمالالجنوبيةأوروباوتعلمت

عنهومراليونانيالشاعرويتكلم.طويلبوقتالشمالية

الشعوبلكن.كالذهبثمينشيءأنهعلىالحديد

يوليوسعصرقبلالحديدعنالقليلعرفتالإسكندينافية

منكثيردخل،الحديديالعصرأثناءوفيقيصر،

وبدأ.العامالاستعمالمجالفيالألفبائيةمثل،الخترعات

ساعدتوقد.المعدنيةالعملاتيستعملونأيضاالناس

علىوالمواصلاتوالنقلبالتجارةلحقتالتيالتحسينات

لا.والتقدمالحضارةانتشار

والفولاذ.الحديد،البرونزيالعصر:أيضاانظر

تاريخبعصرالجيودوجيافييعرفالددموديالعصر

مليون05ودامتقريباسنةملايين014منذبدأ.الأرض

منواسعةمساحاتالبحارغطتالفترةهذهخلال.سنة

علىأطلقصخرا.أصبحتكثيفةرسابةمخلفة،القارات

.الأسماكعصرالديفونىالعصر

.الأسماك،التاريخقبلماحيوان،الأرصأيضا:انظر

أليونانيالشاعراستعملهاصطلاحالذهييالعصر

منواستنارةتحضراأكثركانالذيالزمنواصفاهومر،

،الفترةتلكعنمكتوبشىءهومرلدىيكنلم.عصره

اللتينوالمينويينالمسينيينحضارتيمظاهرعلىاطلعولعله

السنين.بمئاتقبلهازدهرتا

لوصفالذهبيالعصراصطلاحالمؤرخوناستعمل

مجالاتفيخاصة،التقدمقمةماأمةفيهاتبينالتيالفترة

الذيالذهبيوالعصر.والعلوموالادابوالعمارةالفن

العباسيالعصرهووالإسلاميةالعربيةالحضارةفيهازدهرت

الحياةنضجتففيهأم(.75-0258هـ،-656أ)32

كالجاحظوالشعراءالكتابمنكوكبةولمعت،الفكرية
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أغارابيكاالفلاسفةمنوطائفةوالمعريوالمتنبيتماموأبي

والخوارزميوالرازيحيانبنكجابروالعلماءسينا،وابن

أسدولةابهنعمتالذيالسلماوبفضل.الهيثموابن

علىعامةوالمسلمينخاصةالعربوإقبالآنذاكالإسلامية

الخلفاءوتشجيعالعناصرمحتل!وإسهام،والمعارفالعلوم

!جرىتقافيةنهضةبعدادفىقامت،المأمونوبخاصة

أعرل!ابفضلهاتبوأمرموقةمكانةإلىبالحضارةخطت

والحضارةالفكرميادينشتىفيالصدارةمكانوالمسلمون

أوروبا.فىالمظلمةبالقرونسميكاكبيرجزءفي

استمرالإغريقيالذهبىالعصرأنالمؤرخونيؤكد

حيثهومر،عصربعد.م،ق43وا477بينبالفعل

والعمارةالنحتمضمارفىتقدمهاأوص!أثيناوصلت

زمنيةبفتراتالأمبعصتمتعت.الممسرحيةوالأعمال

ويتفهت.الأمالتلكالدهبيةالعصوراعتبارهايمكنمزدهرة

لمجط:ماعلىالمؤرخون

ب!تالأدبىاأ!المجافيلمصرالذهبىالعصرامتدمصر.-

.!.ما375-أ005بينوفيما.م،ق00-22.502

.أم4.مق27أغسطسعصرروما.-

.أم052-0441منتيزوماحكم.المكسيك-

الأولىوإيزابيللاالخامصفرديناندح!مأسبانيا.-

.ام516أ-474

.أم306-5851الأولىإليزابيثحكم.إنجلترا-

عضرالخامسولولسالرابكلشرلويسحكم.فرنسا-

.أم0461-074

أحصراالخيالىأجدادهمماضىالناسبعضيعتبر

إلا،قليلةبذلكالمتعلقةالحقائقأنورغم،لمجدهمالذهبي

والمثل،بالفضائلالزمنلملءالخياليستعملونأنهم

الأزمنة.أحسنوكأنهالسعيدالماضيعنويتحدلون

.سرةأ،تانغ،هولندا؟الإغريق:أيضاال!

الحديتة(.الحياة)حقبةالأرضانظر:.الرايعاوو

حيوان)صورة(؟الأرضانظر:.الزواحصعصر

الديناصور.بمالتاريخماقبل

الكريمالقرآنسورمنالعصرسورة.سورةالعصر،

عدد.المائةبعدالثالثةالشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية.

تعالىاللهلأنالعصرتسميتهاحاءت.آياتثلاثآياتها

.السورةمفتتحفيلالعصرأقسما

غايةفيجاءتوقد،المكيةالسورمنالعصرسورة

شقاوته،أوالإنسانسعادةسببلتوضيح،والبيانالإيجاز

.ودماره،خسرانهأوالحياةهذهفيونجاحه

عمرفيهينت!الذيالزمانوهوبالعصر،تعالىأقسم

علىالدالةوالعبر،العجائبأصنافمنفيهوماالإنسان

خسارةفيال!نسانجنصأنع!ى،وحكمتهاللهقدرة

،الإيمانوهيالأربعةبالأوصافاتصفمنإلا،ونقصان

بالصبر،والاعتصام،بالحقوالتواصيأ!ح،الصاوالعول

الدين.وأساس،الفضيلةأسسوهى

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيفئا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

الزمنيالجدولعصورأحدالطباشيريالعصر

العصرأنالعلماءويعتقد.الأرضلتاريخعالجيولوجى

.عاممليون138منذبدأالطجاشيري

علىالفلاسفةفيهاشددالتاريخفيحقبةالعقلعكصر

حقبةبدأتوقد.الحقيقةلمعرفةوسيلةأفض!باعتبارةأمحق!ا

،الميلاديعشرالسابعأغرناأوا،!فىأعقلاعصر

كما.الميلاديعشرالثامنأسقرناأواخرحتىواستمرت

وقد.العقلانيةعصرأوالتنوير،بعصرالعقلعصريسمى

دوالماركيز:مثلفرنسيينفلاسفةعدةالعصرزعماءشمل

جاكوجانديدرو،وديخيس،ديكارتورينيه،كوندورسيه

.لوكجونالإنجليزيوالفيلسوفوفولتير،روسو،

المنهجعلىكبيرااعتماداالعقلعصرزعماءاعتمد

ولقد.الدقيقةوالملاحظةالتجريبعلىبتشديده،العلمي

،مجالاتفىعديدةمهمةتطوراتالحقبةهذهأحدثت

والكيمياء،،الفلكوعلم،التشريحعلم:مث!!

بتصنيفالعقلعصرفلاسفةوقاموالفيزياء.،والرياضيات

كانكما.العلميةالمعاهدوبشأسيص!،موسوعاتفيالمحرفة

دراسةعلىالعلمىالمنهجتطيقبإمكانيةيؤمنونالفلاسفة

التربية،فيالمواضيعبعضوامست!صشفوا.الإنسانيةالطبيعة

والظلم،الطغيانوهاجموا،والسيالممة،والفلسفة،نونوالقا

منالكثيرأسهموقد.والجهلوالخرافات،الاجتماعي

أواخرفيوالفرنسيةالأمريكيةالثورتيناندلاعفىأفكارهم

.الميلاديعشرالثامنالقرن

بأنيؤمنونالعقلعصرفلاسفةكان.العقلتقديس

يستخدمونلأنهم،الأخرىالخلوقاتكافةعلىمزيةللبشر

المنتقدغيروالقبولوالخرافةبالجهلالعقلقاب!واوقد.عقولهم

هيمنتقدمجملهافيبأنهايحسونكانواوالتي،للسلطة

السلطةأصحابعلىباللائمةوأنحو.ا!سطىاالعصورعلى

لإبقائهم-الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةزعماءوحاصة-

الشخصية.سلطاتهمعلىيحافظواكي،جهلةالاخرين

فيبالاكتشافاتكبيرحدإلىالعقلعصرفلاسفةتأثر

اكتشفهالذيالساقطةالأجسامقانونمثل.الطبيعيةالعلوم
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اللذينوالحركةالجاذبيةوقانونإيطاليا،فيجاليليو

الفلاسفةوأدركإنجلترا.فينيوتنإسحقالسيرصاغهما

طريقعنتمالعظيمةالاكتشافاتتلكإلىالوصولبأن

تنتجالرياضياتأناعتقدواثمومن.الرياضياتاستخدام

الرياضيةالعمليةلأنمطلقا،تأكيدامؤكدةخلاصات

إلىبدهيةخطوةمنوانتقلت،بسيطةبدهيةبحقائقبدأت

قوانينالعلماءاكتشفالطريقةهذهوباستخدأم.أخرى

ونتيجة.ذلكلولامجهولةستظلكانتالتيالطيعة

هيالرياضياتبأنالعقلعصرفلاسفةامن،لذلك

.احتذاؤهالأخرىالعلومكافةعلىينبغيالذيالأنموذج

رؤيةمنالناستمكنالتيالقوةهوالعقلبأنيظنكان

يدرؤيةبهيمكنهمالذيالوضوحبنفس،الرياضيةالحقائق

البصريالإدراكأنغير.البصريبالإدراكأعينهمأمام

،المثالسبيلوعلى.مشروطةأوخاصةحقائقفقطيختج

نأالضروريمنليسولكن،أصابعخمسةالأيديلمعظم

أصبعفقديمكنلأنهوذلك،أصابعخمسةيدلكلتكون

الحقائقيختجالذيهوفقطفالعقل،حادثةفياثخينأو

أنههوالحقيقةهذهمثلعلىوالمثال.الكليةأوالفرورية

.01دائماتساوي5زائد

إرادةشعخصلكلبأنيؤمنونالعقلعصرفلاسفةكان

بأنأعلنواكماوتنفيذها.الخططوضعمنتمكنهعقلانية

منخائفاالحيوانيكونفعندماعواطفهابمتستعبدهاالحيوانات

فإنهغاضبايكونعندماأما.الهربيحاولفإنهما،شىء

التصرفطرائقأفضلوتقريرتدبريمكنهمالبشرأنغير.يقاتل

فيأنكما.ورطةفيأو،غاضبينأوخائفينيكونونعندما

منبدلأ،الصحيحالشيح!فعلعلىأنفسهمإجباراستطاعتهم

جاذبية.الأكثرأو،الأسهلأنهيبدومافعلمجرد

بلدوما،مسبقالايخططونالناسبأنالفلاسفةأدرك

غيرالتعليمإلىذلكوعزوابالدا!.يتصرفونماكثيراإنهم

يولدونالناسكافةبأنيؤمنونالفلاسفةوكان.الكافى

العقل.استخدامعلىبالقدرة

نصبهاالتىاللهشمعةالعقلبأنلوكالفيلسوفكتب

أخريكونأنيجبالعقلوبأن،الرجالأذهانفيبنفسه

العقلبأنلوكويؤمنشيء.كلفىلناومرشدحكم

حياتهمتحمىلدولةوتكوينهمالناستوحدوجوبيعلمنا

حتميةمنبالرغمأنهإلىوأشار.وممتلكاتهموحرياتهم

فإنهم،الدولةتكوينعندالحقوقبعضعنالناستخلى

.يفقدونمماأكثرالحمايةمنيكسبون

اممتخدامشخص!أياستطاعةفيبأنلوكيؤمن

شددوأرزلكبالتطور.القدرةلتلكالسماحشريطة،العقل

وعلىالتعبير،حريةحقعلىوأصر،التعليمأهميةعلى

المتنازعة.الأفكارمعالتسامح

الطيعةأنالعقلعصرفلاسفةاعتقد.الطبيعةاتساق

الشاعروصفوقد.الاتساقجيدةأنهاإلا،ومعقدةواسعة

لكنها،هائلةمتاهةبأنهاالطبيعةبوبألكسندرالإنجليزي

كافةبأنالحقبةهذهفلاسفةأحس.خارطةبدونليمست

يمكن،قليلةبسيطةلقوانينوفقاتتصرفالكونفيالأشياء

مثالهم،بالجاذبيةالخاصنيوتنقانونوكانرياضيا.شرحها

القوانين.تلكلمثلالمفضل

،الاتساقجيدةالبشريةالطيعةأنالفلاسفةاعتقد

القوافينروحكتابهوفي.الطبيعيالكونمثلمثلها

بأنمونتسكيوالفرنسىالفيلسوفكتبأم(،)748

الذكيةللمخلوقاتوبأنبه،الخاصةقوانينهالماديللعالم

وبأنقوانينها،-اعتقادهحسب-الإنسانمنالأسمى

مونتسكيووفكر.قوانينهللإنسانوبأنقوانينها،للحيوانات

صاروبذا،الإنسانيةللطبيعةعلماستحداثإمكانيةفي

الاتساقجوانبصياغةحاولواالذينالفلاسفةأوائلأحد

كتابشمدد.الإنسانيالسلوكأنماطكافةفىالأساسية

وقد.والمبادئالقوانينعلىأيضاورساموهالعقلعصر

تسمىالفنونفيلحركةبالانتماءالفنانونأولئكعرف

عنالفنونتعبرأنينبغيبأنهيؤمنونوكانوا.الكلاسيكية

الكاتبأعمالوتوضح.ساميةبطريقةالكونيةالحقائق

كانفقد.تلكالنظروجهةراسينجانالفرنسيالمسرحي

منبدلأللمشاهدتبدوكماالعواطفيعرضأنيفضل

مسرحياتوفيبتجربتها.الإحساسكيفيةعرضمحاولته

راسينأوضحأم(،)677فيدرأم(،)672بايازيت،مثل

للعاطفةالناسيسمحعندماتحدثأنيمكنالتيالمحنأيضا

الكلاسيكية.انظر:.العقلعلىبالتغلب

العقلعصرفلاسفةكان.الطبيعيةالألوهةمذهب

كانكما.الكونفهممنالبشريالعقلبتمكنمقتنعين

خلقه.أنبعدالكونتركاللهبأنيعتقدونالفلاسفةمعظم

الألوهةمذهبالمسماة-النظريةهذهخلالمنويزعمون

قبلمنأخرىأعمالأيأوالمعجزاتإمكانية-الطيعية

بحيثالطبيعةنظماللهفإن،المذهبلهذاووفقا.الله

للتنبؤقابلةالمستقبليةالأحداثفإنولذلكآليا.تستمر

الفلاسفةوكان.السابقةالأحداثعلىبناءقاطعةبصورة

بدرجةالوقتتحفظحائطكساعةيعملالكونأنيرون

ساعاتصانعبوساطةصممتلأنهاوذلك،الكمالتبلغ

.متفوق

مثالياتالعقلعصرمفكروصاغ.العقلعصرتأثير

تنتقدكانتفرنسا،وفي.الإنسانيتينوالجدارةالكرامةعن

أثرتوقد.العادلةغيروالسياسيةالاجتماعيةالحقبةظروف

في-وفولتيروروسو،ديدرو،ضمتالتي-الجماعةتلك

الفلاسفة،أثركما.كبيرةبدرجةالفرنسيةالثورةزعماء
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أكبرتأثيرهكانالذي-لوكجونالخصوصوجهوعلى

الأمريكية.الثورةزعماءفي-أه!ية

الأمورافىأحيانايختلفونالعقلعصرفلاسفةكان

الإنجليزيالفيلسوفف!صةقبلواجميعاأنهمغير،الثانوية

!الأنهم.القوةهيالمعرفةبأنالقائلة،بيكونفرانسيس

أوضاعلتحسينيهدفون-بيكونتعبيرحسب-كانوا

المعرفة.تقدمعلىجهودهمركزوافإنهم،الإنسان

بما-فنيةمعاهدتأسيسدواعى،ذأكتصرفهمويفمسر

العقل.عصرأثناء-بإنجلتراالملكيةالجمعيةفيها

دواعىيفسرالمعرفةترقيةدافعفإن،ذلكجانبوإلى

العلمىالبحثنتائجوتوزيعتصنيففىكبيرةجهودبذل

تلكوتصنيفبجمعنعديدوعلماءقاموقد.الحقبةلتلك

تسميةإطلاقيم!شفإنها!اقع،اوفينشرها.ثم،المعرفة

المرجعىالعملوكان.العقلعصرعلىالموسوعةعصر

ديدرر،حررهاالتى،الفرنسيةالموسوعةهوشهرةالأعظم

.ام078وام751عاميبينأكملتوالتي

أ!شؤ!نافىاخت!دماكار،العقلعصرلفلاسفةبالنسبة

قتأسة-مسأيؤمنولىكما-فالمسألةمؤكدا.يبدوالإنسانية

زمامهميسلمواأنلا،العقليعملواأنالناسليتعلمفقط،

ذلك،الناسيفعلوعندما.الخرافةأو،العواطفأوللجه!!،

ذلكعنكوندر!ميهعبروقدسعداء.مميكونونفإنهم

لتقدمالتاريخيةللصورةتقريبيرسمكتابهفىالتفاؤل

.ام497وام397عاميبينالمؤلفالبشريالذهن

معتقداتمنعديدةمعتقداتتبدو.العقلعصرنقد

امعضمأويعتقد.الراهنالوقتفىمانوعاساذجةالعقلعصر

!طيةحقائقالعق!بوساطةالمكتشفةالحقائقألىالآنالفلاسفة

بصياغةالف!صةت!صرمقولةفالإطناببمإطنابمجردلأنها

على-ويمكننا.جديدةمعلوماتأيةإعطاءبدون،مختلفة

المقولةفهذه.سنوراتالقططكافةبأنالقول-المثالممبيل

السنور.يعنيالقطلأنفقطولكن،كليةحقيقةحقيقية

فهي،تكرارأتمجردالعقللعصرالعقلانيةالحقائقإن

كيفيةعلىتطلعناإنهابل،الطيعةعنشيءبأيتخبرنالا

القرنأوائلفلاسفةويعتقد.فحعسبالألفاظاستخدأم

مؤكدةليمستالعالمعنالوقائعيةالمقولاتبأنالعشرين

فيمرجحةالمقولاتتلكمثلأنكمامطلقا.تأكيدا

بأنالعقلفلاسفةأحس.زائفةتكنلمإن،الأحوالأحسن

حقيقةمواطنيهاممتلكاتعلىالحكوماتمحافظةوجوب

جادلماركسكارلالألمانىالفيلسوفأنبيد.بدهية

يعكسالرأيذلكبأن-الميلاديعشرالتاسعالقرنفي-

فإن،ماركسيقولوكما.فحسبالوسطىالطبقةأهواء

فإنهمولذلك،الممتلكاتيملكونالذينهمالناسأولئك

عليها.المحافظةيريدون

أوائلفىهوبزتوماسالإنجليزيالفيلسوفوأكد

فقدبمتكراراتمجردهىالكليةالحقائقأنالعقلعصر

وطرحجمعأي؟حسابمجردإلاليسالتف!صرإن:كتب

هوبز.لاراءاكترثواالقليلإنأنغير.العامةالأسماءنتائج

بإرادةالمتعلق،العقللعصرالمتفائلالاعتقادتعرض

القرنأوائلففيأيضا.للاختبار،العقلانيةالإنسان

النمساويالطيبصرح،ألمثالاسبيلعلى،العشرين

سليمةأسبابانعدهأننحبمابأنفرويدسيجموند

نتصرفبأننافرويدويقول.معسوغاتمجردهيلتصرفاتنا

منجزءمنالخاشئةاللاواعيةالدوافعبسببنفعلكما

المقبولةالدوافعننمسبثمومنالهوالمسمىالباطنعقلنا

عقلنامنالآخرالجانبلإرضاءوذلكلأنفسنا،اجتماعيا

العقلعصرفإن،حالأيةوعلىالعليا.الأناالمسمىالباطن

لمعتقداتهوفرويدماركسمهاجمةمنطويلوقتقبلاندثر

حدث،الميلاديعشرالثامنأغرنانهايةوقرب.الأساسية

يقدرونصاروافقدبمالناساستشراففيكبيرتغير

والفرديةالعاطفةويفضلونأحقل،امنبدالأالأحاسيسا

ذلكميزوقد.والسيطرةوالنظامالانضباطتجاهأحفويةاو

الرومانسية.الحركةبدايةالتغيير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مونتسكيوحاكجادروسو،فرانسيس،ليكون

توماسهوبزلولتيريميسديدرو،د

ودركيزلماا،رسيهلدكويحيهر،رتي!!اد

حون،لوكدحا،س!ترا

صلةذاتأخرىمقالات

العقلاليونالفلاسمةا!نماالأدهـا

لفلسفةاالأد!،الفرسيسةالعقلا

الغابة)حدول(،الأرف!:نظرا.الكريوديالعصر

الفحمتشكل)كيىالحجريالفحم(بمالبدائية)الغالات

الباتات(.تتعير)كيم!النبات(؟الحجري

تاريخفيالجيودوجيةالعصورأحدالكميريالعصر

سنة،مليون057نحوقبلبدأأنهالعلماءويعتقد،الأرض

سنة.مليون005نحوقبلوانتهى

ميلادمنالفترةهوالنصارىددىالئصراليالعصر

السادسالقرنفخلالالحاضر.الزمنوحتىالمسيح

أساسأكسيجيووسديونيسيوسالراهبوضع،الميلادي

ميلادمنذالسنواتبعدالزمنلحسابحالياالمتبعالعرف

النصرانيةالبلدانفىالطريقةهذهاستعمالبدأوقد.المسيح

.ام004عامحواليمنذ

..مقالميلاد،بعدايضا:ان!
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إيطاليافيبدأتكبرىثقافيةحركةالئهضةصكصر

منكلفيانتشرتثم،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائل

في،أخرىوبلادوأسبانيا،وهولنداوألمانياوفرنساإنجلترا

انتهىماوسرعان.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخر

.الميلاديعشرالسابعالقرنفىتدريجياالنهضةعصر

العلماءمنكبيرعددقامالنهضةعصرخلالفي

بلادعلومبدراسة-خاصةإيطاليافي-الأوروبيينوالفنانين

روحبعثهؤلاءأرادوفنونهما.القديمةورومااليونان

والأدبيةالفنيةأعمالهمفىوالرومانيةالإغريقيةالثقافتين

القديمتانوالرومانيةاليونانيةالثقافتانوكانت.والفلسفية

أولواقدالعربوكان.الكلاسيكيبالتراثغالباتعرفان

مجالفىوبخاصة،والرومانيةالإغريقيةبالعصوراهتماما

فيمفقودةأصبحتقدالمعارفهذهمثلوكانت،العلوم

أغلبنقلفيالكبيرالعربيالإسهامكانلذلكأوروبا؟

الخترعاتمنأضافوهوماوالرومانالإغريقإنجازات

وكانأوروبا،فىالنهضةفجرالذيالأساسهووالعلوم

بأنهأيضايعرفولذلك،الثقافاتلهذهبعثاالنهضةعصر

المعرفة.إحياءأوالقديمةالعصورإحياء

التاريخفيحقبةنهايةمعالنهضةعصرتداخل

القرنفيبدأت،الوسطىبالعصورتعرفالأوروبي

منكبيراعدداالنهضةعصرقادةرفض.الميلاديالخامس

مفكرواعتقدفقدوأفكارها.الوسطىالعصورمواقف

الواجببأن،المثالسبيلعلى،الوسطىالعصورفىأوروبا

أرواحهم،بخلاصوالاهتمامالصلاةهوللناسالرئيسي

عصرمفكريلكن.الشريرةبالمغرياتمملوءالمجتمعوأن

الناسمسؤولياتعلى،أخرىناحيةمنركزوا،النهضة

نأواعتقدوا،فيهيعيشونالذيالمجتمعتجاهوواجباتهم

يجعلهممماأكثرمتحضرينالناسيجعلأنيستطيعالمجتمع

.أشرارا

أكثر،الوسطىالعصورفي،اللاهوتدراسةكانت

عصرمفكريمنكبيراعددالكن.أهميةالمعرفةفروع

ومحصوا.الإنسانيةللدراساتأكبراهتماماأعارواالنهضة

ثقافتىوبخاصة،الختلفةللثقافاتالكبرىالإنجازات

العربمؤلفاتطويلاوتأملوا،القديمةورومااليونان

.نقلوهماعلىوشروحهم

تبدوكانتإنسانيةأشكالأالوسطىالعصورفنانورسم

رمزية.دينيةأهدافاتخدمماوغالئا،واقعيةوغيرمتجهمة

الجسمجمالعلىركزواالنهضةعصرفنانيلكن

الكائناتسموإلىالانتباهيجذبواأنوحاولوا.الإنساني

.بالحياةنابضةومنحوتاترسوماتفيوعظمتهاالإنسانية

دونتدريجياالنهضةعصرأحدثهاالتىالمتغيراتجرت

وصلتفعندما.الأوروبيينمعظمعلىمباشراتأثيراتحدثأن

عشرالخامسالقرنأواخربينماأوجها،إلىالحركةهذه

الأفكارتكنلم،الميلاديينعشرالسادسالقرنوبداية

النالر.منقليلعددمنإلامقبولةبهاجاءتالتيالجديدة

كان،التاليةالأجيالفيالنهضةعصرتأثيرأنثبتوقد

إلىوالأدبالفنمنبدءا،عديدةميادينفيجدا،كبيرا

الحقيقةهذهعلىوبناء.والتاريخالسياسيةوالعلومالتربية

الحقبةأنعلى-السنينمئاتمنذ-العلماءمعظموافق

النهضة.عصرمعبدأتالإنسانيالتاريخمنالحديثة

الإيطاليةالنهضة

.ام86.سنةحتىإيطالياتتوحدلم.السياسيةالخلفية

دويلة052نحومنتتألفالنهضةعصربدايةفيوكانت

.واحدةمدينةلحكمخاضعاكانومعظمها،منفصلة

000.5بينماسكانهعدديترواحالمدنهذهبعضوكان

للمدنتابعاكانالاخروبعضهافقط.نسمة00001و

وميلانوفلورنسامنكلسكانفعددأوروبا.فيالكبرى

فينسمة000.001عنيقللاكانمثلا،،والبندقية

.الميلاديعشرالرأبعالقرنأوائل

عصرفجرفي-المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةكانت

ناحيةومناسميا.حكماإيطاليامعظمتحكم-النهضة

سلطتهموكانتألمانيا،فييعيشونالأباطرةكانأخرى

إيطالياالبابواتوحكم.ضئيلةالإيطاليةممتلكاتهمعلى

مديستطعوالملكنهمروما،مدينةذلكفيبما،الوسطى

فيتقم،لمولذلكإيطاليا.بقيةعلىالسياسيةسلطتهم

.الدولتلككلتوحدمركزيةلمملطةإيطاليا،

الخامسالقرنوأوائلعشرالرابعالقرنأواسطوفي

تحتالرئيسيةالإيطاليةالمدنمنعددوقع،الميلاديينعشر

مثلا،،فيسكونتيأسرةفحكمت.واحدةأسرةسلطة

سنةحتىالميلاديعشرالرابعالقرنأوائلمنميلانومدينة

.الأسرةهذهمنرجلآخرماتعندما،أم474

سفورتزاأسرةمباشرةبعدهاميلانوعلىفسيطرت

.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرحتىوحكمتها

إيستهألمسرةمنهاإيطاليا،فى،أخرىحاكمةألصرووجدت

فيمونتيفلترووأسرةمانتوفا،فيجونراجاوأسرةفرارا،فى

أوربينو.مدينة
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ة.لأ،"

عر!ث!

"بينيفينتولأ--

حثش!تإلولي

هـممص3يبم؟1

سردينلا!لح6

دويله،025حواليعلىتشتمل!اتالنهضةعصرفيإيطاليا

حلالاصهضةاعصرسدأ.واحدةمديةلح!صميحضع!صانمعظكمها

اجا.إيصااشمالىشالواقعةالمدن-اسدولافىالميلاديعشرالرابعالقرن

والدقيه.وميلالو!لورلسامددالأولىاالمهضةع!رمراكزصمت

أطدنافيالحا!صمةالأسراأهشامتهالديالحكمش!ص!!كان

ر!طن)السادة(.الشنيوريماححمنظاميسمىالإيطالية

!!انتوأسسيد(.)اسينيوريباس!ايعرفالرئيسيالموظف

وبرز.وأقربائهوأصدقائهالسيدبيدتتركزكلهاالسلطة

احتشدحيث!ميد،كلحكومةحولمنظمبلاطببطء

السيد.رعايةتحت،والسياسيينوالمفكرينالفنانينكبارفيه

أشكالمنآخرشكلوجدأخرىإيطاليةمدنوفي

علىتسيطروكانت.الجمهوريبالحكمعرفالحكم

أفرادعدوقد.حاكمةطبقةالجمهوريةالمدنفيالحكم

المدينةسكانمنمكانةأرفعأنفسهمالحاكمةالطبقة

فلورنسافيكانتالجمهوريالحكماأمثلةوأهم.الاخرين

والبندقية.

الجمهورية-فلورنسامدينةفي-الحاكمةالطقةتألفت

وتزاوجثراء.الأكثرالمدينةأسرمنأسرةألأ008نحومن

بناهاوجميلةكبيرةقصورفيوعاضموا.بعضهممنأفرادها

بناءأجلمنكثيرةأموالآودفعوا.النهضةعصرمعماريو

عمرانيةمنشآتوإقامة،الضخمةوالمدنيةالدينيةالعمائر

كمافلورنسا،أرجاءكلفيالنفوسفيأثرهالهاكبيرة

فقدذلكإلىوبالإضافةي!.والمف!الفنانيندعمواأنهم

الإغريقالكتابأعمالدراسةالحاكمةالطقةشجعت

مجتمعهمجعلفيممهمرغبةوذلكالقدماء،والرومان

القديمة.الكلامميكيةالعصورثقافاتعلىيطلع

علىميدتشيأسرةهيمنتأم043!شةنحووفي

المصارفأكبرعلىوسيطرتفلورنسا.فيالحاكمةالطبقة

منعدد،التواليعلى،الأسرةهذهتزعماأوروبا.فى

ميدتشىآلهيمنةظلوفي.والطموحالموهبةذويالرجال

.السادةحكمنظاممشابهافلورنسافيالحكمأصبح

فىالجمهوريةالحكومةعلىأسرة018نحووسيطرت

وقصر.الحكومةهذهرؤساءكلىمنهاوجاء.البندقية

وهو-الكبيرالمجلسعضويةام792صدرالذيالقانون

منالمنحدرينعلى-البندقيةفيالرئيسيةالحكوميةالهيئة

سابقا.المجلسذلكفيمقعدلها!!انائتىالأسر

للنهضةرائدامركزافلورنسا،مثل،اشدقيةوأصبحت

الحاحصمة.أطبقةامنبدع!اأغنيةا

أبرزالإنسانيةالحركةكانت.الإنسانيةالحركة

الحركةهذهمزجت.النهضةعصرفيفكريةحركة

الدينية.بالاهتماماتوأفعالهمالبشربتاريخالاهتمام

درسواالذينوالفنانينالعلماءهمالإنسانيونوكان

القضايافهمعلىتساعدهمأنهااعتقدواموضوعات

الموضوعاتهذهاشتملتوقد.أفضلبش!ولالإنسانية

النظروجهةفيالإنسانيونوشارك.أغلسفةواالآدابعلى

كانتاالقديمتينوالروماناليونانحضارتيإنتقولالتى

لأنتصلحانوبالتالي،كهذهموضوعاتفىمتفوقتين

الناسعلىأناعتقدواكمابهما.يحتذىنموذجيرت!صنا

حقويقدروهاالقديمةال!!لامحيكيةأ!صورايتفهمواأن

حياتهم.يوجهونكيفيتعلمواكيقدرها

والقوانينالتقاليديفهمواكي-الإنسانيينعلىوكان

لغاتأولأيجيدواأن-القديمةوالرومانيةاليونانيةوالأفكار

لغةالإغريقاستخدمفقد.القديمةالكلاسيكيةالعصور

منشكلاالرومانا!شخدمكما،للإيطاليينبالنسبةأجنبية

فيتستخدمكانتالتياللاتينيةعنكثيرايختلف!اللاتينية

ولتعلم.الميلاديينعشروالخامسالرالكلشرالقرنين

فقهبدراسةالإنسانيونقامالقديمتينواللاتينيةالإغريقية

فقهأصبحلقدوتاريخها(.الكلماتمعاني)علم،اللغة

الاهتمامأما.للإنسانيينالرئيسيينالاهتمامينأحد،اللغة

دراسةالإنسانيونعدهالذي،بالتاريخكانفقدالاخر

الكلاسيكيةالعصوررجالبهاقامالتيالكبرىللماثر

والحكمة.والنبلبالشجاعةتمتعواالذينالقديمة

والروماناليونانبحضارتيالإنسانييناهتمامإن

والق!عوالتماثيلالخطوطاتعنللبحثقادهمالقديمتين

القديمةالكلاسيكيةالحضارةمنأخرىوأشياءالنقدية

كلفيالأديرةمكتباتمثلا،نقبوا،فقد.باقيةلاتزال

زمنمنذمهملةمخطوطاتعنوكشفواأوروبا،أرجاء

كتابألفهاقدكانالغبار،يغطهارفوففوق،طويل
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بدقةالخطوطاتهذهالإنسانيونودرس.كلاسيكيون

يقومونماكانواوغالبالها،ومقومةمحققةطبعاتوأعدوا

بترجمتها.

إنسانييأوائلمنبوكاتشيووجيوفانيبترارككان

القرنأواسطفيالصديقانهذانكشف.النهضةعصر

الخطوطاتمنكبيرعددعنالنقابالميلاديعشرالرابع

فقدبعيد.زمنمنذمهملةكانتالتيالمهمةالقديمة

رسائلوهيألاتأثيرا،الأعمالهذهأعظمبتراركاكتشف

الحياةحولالرسائلمنمجموعةوهياتيكوس.إلى

ماركوسوالخطبالسياسيكتبهاالرومانيةالمسياممية

.شيشرونتوليوس

الكلاسيكيةالكتاباتدرساوبوكاتشيوبتراركولكون

أساليبتقليدحاود!فقداكتشافها،أعاداالتيالقديمة

بدقةأنفسهمعنالتعبيرعلىالناسوحثاالقدماء،المؤلفين

الأسلوبفيجانبكللمسهاخصائصوهي،وبراعة

هو"الاسلوب:بتراركويقول.الكلاسيكيالأدبي

طائشا.فكرايعكسالطاشالتعبيرانيعنيوهو".الإنسان

معروفاوبوكاتشيو،بشعرهمعروفابتراركأصبح

عاميبينآلفها،الديكاميرونتدعىالقصصمنبمجموعة

وصفأعمالهمافيحاولاوقد.أم353و9134

الناسيدركهاأنيمكنالتيالإنسانيةوالمواقفالمشاعر

نأعلىوبوكاتشيوبتراركمنكلأصروقد.بسهولة

التيالإنسانيةالمشاكلعلىالتركيزالمفكرينوأجب

أسرارفهمأوالطبيعةأسرارفهممنأهميةأكثرأنهااعتقدوا

يتعلمواأنيستطجعونالناسأناعتقداكما.الإلهيةالإرادة

منشخصياتبدراسةممشاكلهميتعاملونكيف

الماضي.

الإيطاليينالإنسانيينبعضأمضى.المثاليالبلاطرجل

القرنأواخرفيوأخذوا.السادةبلاطاتفىوقتهممعظم

السلوكحولأفكارايطورون،الميلاديعشرالخامس

كانواالذين،والنبيلاتالنبلاءأي،للحاشيةالصحيح

والدبلوماسيالمؤلفوأكمل.ملكيبلاطفييعيشون

بنى.البلاطرجلكتابهبالداساريكامعتيليوني

بلاطفيالشخصيةتجاربهعلىهذاكتابهكاستيليوني

تأثيرلهوكان،أوروبيةلغاتعدةإلىكتابهوترجمأوربينو.

كماأوروبا.أنحاءمختلففيالحكامبطاناتسلوكفي

إنجلترافىالتربويةالنظريةعلىقويتأثيرالكتابلهذاكان

النهضة.عصرخلال

خلال،والنحاتونالرسامونحاول.الجميلةالفنون

روحية.سمةأعمالهميعطواأن،الوسطىالعصور

العميقالدينيالمعنىعلىالمشاهدونيركزأنوأرادوا

نأعلىحريصينيكونواولم.ومنحوتاتهملرسوماتهم

رسامىلكن.بالحياةنابضةأوطبيعيةموضوعاتهمتبدو

عصركتابمثلذلكفيمثلهم-ونحاتيهالنهضةعصر

واقعى،بشكلوالطيعةالناستصويرفيرغبوا-النهضة

الكاتدرائياتالوسطىالعصورمعماريوصممفقد

صممحينفي،وعظمتهاللهجلالةعلىللتأكيدالضخمة

كيأصغرمقياسعلىالمبانيالنهضةعصرمعماريو

ومكانتهم.إمكاناتهمإدراكعلىالناسيساعدوا

عشرالخامسالقرنوأوائلعشرالرابعالقرنفنون

القرنأوائلفىجيوتو،الفلورنسيالرسامأصبح.الميلاديين

واقعيا.تصويراالطبيعةصورفنانأولالميلاديعشرالرابع

جصعلىرسوماتوهى،رائعةجصيةلوحاتوأبدع

وحاول.وإسيسيوبادوافلورنسافيلكناش،رطب

وصور.الحقيقيةالعواطفتظوحيةأشمكالرسمجيوتو

واقعية.بأوضاعشخصياتهمنكبيراعددا

كانتالتيالنافذةعقليتهصتكشصدافينشيليوناردورسومات

بفكرةالذهنمشغولليوناردوكان.النهضةبعصرمرتعقليةأكبر

مجاذيفتستخدمكانتطيرادآلةوصمم،الإنسانطيرالىإمكانية

.أعلاهالصورةفيكمادوارة
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سام!تأواالمعماريينمنلارزةمجموعةوأبدعت

القرنأوائلفيالأعمالمنالكثيرالفلورنسيينوالنحاتين

تضم:المجموعةهذهوكانت.الميلاديعشرالخامس

أعحاتواماساشيوواشسامبرونلسكيفيليبوالمعماري

تللو.دونا

القرنوأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفيالفنون

أغرناأواحرفيالفنونسادةكان.الميلاديينعشرالسادس

هم:فنان!ت،ثلاثةعشرالسادسالقرنوأوائلعشرالخامس

دافيش!ى.وليوناردوأنجلوومايكلرفائيل

معمارياومهندسارسافاأقرانهأنجلومايكلوبز

التاريخ،فينحاتأشهريعدكانأنهإلىإضافةوشاعرا،

أ!هوتمثا،الإنسانيةالشحصيةصورمنأفضلكانكما

عنمؤثراانطهباغايتركمثلا،أم(51)6موسىالشهير

الخصائصهذهوتظهر.حيةالرروالطاقةالجسديةالقوة

إنجيليةموضوعاتتصور،جصيةلوحاتفيأيضا

صميسةسقفعلىأنجلوماي!صلرسمهاقديمةوكلاسيكية

الجصيةاللوحاتهذهوتعد.الفاتيكانفيسيستين

8015عامىب!تمارسمهاالتى)الفريسكات(،

النهضة.عصرفىالفنمنجزاتأهممن،أم251و

مخططهاحيثمن،فهيالزيتيةرفائيلصورأما

مايكلصورهاالتىتلكمنوشاعريةرقةأكثر،العام

المنظورةالأشكالرسمفيماهرارفائيلكانفقدأنجلو.

أصورامنعددارفائي!!ورسم.للألوانالمتقنوالعشخدامه

منكبيراوعددا(،بظنهالعذراء)مريمللمادوناالجميلة

أطوحةاأطأعماأشهرومن.الرائعةالشخصيةالصور

متأتراأمحم!اهذاوكانأم(.151)أثينامدرسةالجصية

كباريصورإذ،الكلاسيكيةوالإغريقيةالرومانيةبالنماذج

فييجلسونوهمالقدماء،الإغريقوالعلماءالفلالممفة

العصورثقافةبينرفائيلجمعفقد.الأروقةأحد

.عصرهفيإيطالياوثقافةالقديمةالكلاسيكية

الاثارأبرزمناثنهيئرسمفقددافينشيليوناردوأما

الأخيرالعشاءلوحةوهماألا،النهضةعصرفيالفنية

مشة)نحوالموناليزاوصورةام(.794سنة)نحوالجصية

العقولألمعمنواحدادافينشيليوناردووكانأم(.305

معرفةفىورغب.التارلثلهفيالحقيقةعنبحئاوأكثرها

أربعةعلىيربووفيما.الطهبيعةفىيراهكماشيءكلعمل

مفصلةتوضيحيةأشكالآرسماالمذكراتمنصفحةألاف

العظميةوالهياكلأحضلاتافرسم.مهمةشروحاتعليها

عملطريقةاكتشافبذلكمحاولآدقة،بكلالبشرية

رمزا-الامشقصائىبذهخه-أصئدافيحشيوقد.الجسم

والا!شطلاعالصرفةحبفيالمتجسدةالنهح!عصرلروح

.الفكري

إيطالياخارجالنهضة

عشرالخامصرالقرنأواخرشي،النهضةانتشرت

وألمانياكفرنسا،الأخرىالبلادإلىإيطاليامن،الميلادي

الزائرينمعالبلادتلكإلىأضهضةادخلت.وأسبانياوإنجلترا

أصيارفةواالتجارمنإيطاليا،إلىشوافدونكانواأرزيا

وقد.خاصةالشبابأ!لماوطلاب،أصدبلوماسإيئوا

الأساسيةالأدواتالإيطاليينمنالعلماءاكتسب

اللغة.التارلوفقهوهى،الإنسانيةللدراسات

دورإيطاليا،لهاتعرضتالتي،الغزواتلسلسلةكان

أوروبا.منأخرىاجزاءفيالنهضةنشرفيرئيسي

عشرالسادسالقرنأوائلإلىأم494سنةفمعذ

فرنساجيوشتباعا،إيطاليا،هاجمت،الميلادي

والعمارةالفنبجماليةالمغيرونواشتقوأمبانيا.وألمانيا

عميقاتأثرامتأثرينأوطانهمإلىعادواو،أجةالإيصإ

أجة.الإيصاأأضقافةبا

لأوروباالسياسيةالبنيةاختلفت.السياسيةالخلفية

فيعنهاكبيرااختلافا،النهضةعصرفىأخربية،واالشمالية

كلكانتالميلاديعشرالخامسالقرنأواخرففيإيطاليا.

ظلفيقوميةدولآتوحدتقدوأسبالياوفرنساإنجلترامن

القيادةالملكيةالحكوماتهذهووفرت.مدصةح!صمنظم

قلبكانتألمانياأنإلاأجلادها.أنخقافيةواالسيامسية

ما،حدإلى،انصرفتالتيالمقدسةاشومانيةالإمبراطورية

الختلفة.الألمانيةالدوللتوحيد

النهضةوالغربيةالشماليةأوروبافيالمكصةدعمت

الفرنسيفالملكإيطاليا.فيأ!دناشعلتمثلما!صبيرادعما

مأ551عاميبينحكمالديمثلا،،الأولفرانسيس

النهفهمةممثليبابرعنفسهيحيطأنحاولأم،ء47و

كبيراوعددادافينشىليوناردوفرنساإلىوأحضر.الإيطالية

أصبحتفقدإنجلترافىأما.الإيطاليينوالعلماءالفنانينمن

بنتيودورعائلةحكمت.للنهضمةراعأهمتيودورعائلة

أولوهو-السالغهنريودعاأم.306و1485عامي

إلىالإيطاليينالإنسانيينمنأحديدا-الأسرةهذهمنملك

علىالإنجليزالعلماءالإنسانيونهؤلاءوشجع.إنجلترا

القديمة.والرومانيةالإغريقيةوالفلسفةالأدبدراسة

عصرعلماءيكنلم.النصرانيةالإنسانيةالحركة

كالإيطاليينمهتمينوالغربيةأسشماليةاأوروبافيالنهضة

ذلك،منبدلآوسعوا،.القديمالكلاممي!صالأدببدراسة

كان.النصرانيةدراسةفي،الإنسانيةالمماهجتطيقإلى

النصوصبتحديد،خاصةبصفة،مهتمينالعلماءهؤلاء

وهذه.متناهيةبدقةوطباعتهاالنصرانيةعليهاتقومالتي

القديسورسائل،المقدسالكتابعلىتشتملالنصوص

أمبروز،:مثلالأوائلالكنيسةاباءكباروأعمال،بول
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الإنسانيةالحركةقائدأصبح.هولنديوعالمقسأرازمسديزيدريوس

والمفاسدالحرافاتيهاجمكانماوغالبا.النهفكمةعصرحلالالسصرانية

الكنيسة.لىلمسهاالتيالدينية

بالإنسانيينالعلماءهؤلاءوعرف.وأوغسطينوجيروم

كانواالذيالإنسانيينأولئكعنلتمييزهمالنصارى

الكلاسيكيةالعصوربدراسةرئيسيبشكلمشغولين

القديمة.

ديزيدريوسكانمور.وتوماسأرازمسديزيدريوس

وكانا.النصارىالإنسانيينقائديموروتوماسأرازمس

مثلهما.عنالتخليبشجاعةورفضا،حميمينصديقين

فيوطاف،باريسفيوتعلمهولندا،فيأرازمسولد

معرفةوعلىبارزاعالماكانوإيطاليا.وإنجلتراألمانياأرجاء

والإغريقية.اللاتينيةباللغتينكاملة

وأسياسيخلافأيفيطرفايكونأنأرازمسرفض

الدينيالإصلاححركةفىجانبأييدعمألاوفضل.ديني

السادسالقرنفيظ!تالتيالدينيةالحركةوهي،اللوثري

كلالتمسلقد.البروتستانتيةمولدإلىوأدت،الميلاديعشر

أنهإلا.أرازمسدعموالبروتستانتالكاثوليكالرومانمن

ولكنجبانا.الطرفانوعده،تصمميمبكلباستقلاليتهاحتفظ

خلالمنالكنيسةفيرآهاالتيالمفاسدهاجمأرازمس

فيهوانتقدأم(.51)1الحمقمدحبعنوانمشهوركتاب

بالمغالاةالفريقينكلاأرازصواتهم.الكنيسةقادةأخلاق

الذيالوقتفي،والطقوسالشكلياتعلىالتركيزفي

للنصرانية.الروحيةالقيمفيهيهملان

.بلادهلخدمةحياتهوكرسإنجلترا،فيمورتوماسولد

الأعمالمنعددالهونفذالثامنهنريالملكثقةوكسب

،القضاةقاضيالملكعينهأم952عاموفي.المهمة

إنجلترا.فيقضائيمنصبأرفعفيجعلهوبذلك

التيللمبادئهذامنصبهخلالمن،نفسهموركرس

المهمأنأرازمس--مثلموراعتقدلقد.أرازمسبهانادى

مقبولةكانتالتىوالشرورالمساواةوعدمالمفاسدإلغاءهو

هومورمؤلفاتأشهر.عصرهفيعاديةأشياءوكأنها

ويصفام(.)516الفاضلةالمدينةأياليوطوبياكتابه

إنسانكلبصحةالعامالاهتمامفيهحلمجتمعافيه

وأقوياءوفقراءأغنياءإلىالانقساممحلوسعادته

وضعفاء.

اعترضفقدأخيرا.حياتهكلفتهالثابتةمورمبادئإن

أراغونملكةكاثرينالملكةبطلاقالثامنهنريقرارعلى

وفى.سلطتهفيالباباالملكينازعأنورفض.ثانيةوالزوا!

العظمى.الخيانةبتهمةموررأسقطعأم535سنة

النهضةعصرئراث

إلىمهمايزالماوفنيافكرياتراثاالنهضةعصرترك

يستخدمونالعلماءأخذالنهضةعصرفمنذهذا.يومنا

الإنسانيةالحقائقبتحرييتعلقفيماالع!رذلكمناهج

أفكارفىيشاركونلاكانواعندماحتىعنها،والبحث

يحاولالأدبففي.وروحهمالنهضةعصرإنسانيي

منلكتابمؤلفاتمحاكاة،قرونعدةمنذ،الكتاب

أعمالهموتطويروبوكاتشيو،بتراركأمثال،النهضةعصر

عليها.قياسا

ومعمارييهونحاتيهالنهضةعصررسامىتأثيريزالوما

معاييرورومافلورنسافنانووضعفقد.خاصبشكلقويا

ويسافر.الغربىالعالمفيالتشكيليللتصويرثابتة

عيونهمليمتعوافلورنساإلى،السنينمئاتمنذ،الرسامون

ريشةأبدعتهاالتي)الفريسكات(الجصيةاللوحاتبرؤية

رفائيلصورلدراسةروماويزورونوماساشيو،جيوتو

أنجلوومايكلدوناتللوأعمالوألهمتأنجلو.ومايكل

الشهيرةالمبانيتزالوما.عديدةلأجيالالنحاتين

نماذجتعد،النهضةعصرمعمارىمنوغيره،لبرونلسكي

المعماريين.للمهندسينبالنسبة

يعدونأناسأيضاهناكيزاللاالنهضةعصرومنذ

إلهاممصدروأرازمسبتراركأمثاللرجالالفكريةالجرأة

حطمواقدوكأنهمالنهضةعصرزعماءبدالقد.لهم

.جديدةعوالمودخلواالفكريةالقيود

كبارمنبعضاأنالمصادفةبمحضليسوربما

وأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفي،الجغرافيينالمكتشفين
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نأا!مسبق،إيطاليينكانواالميلاديعشرالسادسالقرن

،كولمبوسفكريستوفر.النهضةعصرتراثمنالكثيرنهلوا

وقد.البحريةبالملاحةوخبيراحنوهمنبحاراكانمثلا،

الجديد-االعاإلىالبحريةرحلتهأجلمن-استشار

للمهندسالرياضياتدرسواالذينأنفسهمالعلماح!

مكتشفينشأنشأنه،وح!ان.برونلسكىفيليبوالمعماري

ادوجوفانيكابوتجونهمآخرينإيطاليينجغرافيين

بمغامراتأعيامافيراغبا،فسبوتشيوأميريغوفيراتزانو

بمعنىوبها.حلمواأنأطناسيسبقلمنتائجلإحرازضخمة

منصانأم462سنةأمري!!اإلىكولمبوسوصولفإنآخر

النهضة.عصرإنجازاتأعظم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ريونالمعما

فيليحو،بروطسكيباتيستاليون،ألبرتي

ليعوإ،حوسندرياأ،يولادبا

تووناد،منتبرا

ولوبا،تشيللووأ

حصلأالييتر،حيلبرو

ي!!حتا،لليمى

ليفاحيو،لليمي

ورندسا،تيشيلببو

لسسكاا!رلادوبير

يتوتنتور

تيتياد

تياسما،لديحفاوحر

!يميكوود،حوالدلاحير

توحيو

حيوىحيور

دورناليو،فينشياد

حتلبرأ،يرورد

حيابور

سيمم!فرا

نيجيولا،لوبيرا

نيكولا،نوبيزا

لزولور،تىحيبر

تللوساود

ريوسيريدد،رص!راأ

كرشرا

!احيورد،!وبر

نيجيولا،تشيوبوكا

التشكيليونالفنانون

ئيلرفا

أ!إ،عري!ص

حاد،يكإلاد

ررحيير:يدد،يردفار

أبحلي!ص!را

ولوبا،شيروليري

ادمريسيأبحلوماج!ولكرالاحيو،

!يليموليي

فيليبيموليبى

صاساشيو

أندريامانتيا،

أنجلومايكل

الأصسراهالرهولمير،

سيونالسيالزعماءا

ديقولو،فللىمكيا

تتيميد

تونلنحاا

كاا!،بياوريلاد

توبنممو،سيليمي

لديارلدأ،حسووصير

أبحلومايكل

الكتاب

دراسحوا،ليليهرا

ودييرروسمار،

موندإدلمسسر،

يدميعل،سرفالتس

شكمسير،وليم

يدلوبىفيجا،

كريستودرمارلو،

توماسالتديرمور،

صلةذاتأخرىمقالات

الجغرافيةالكشوفالحليالأثات

الجداريةاللوحةالدبمقراطيةالأد!

المسرحيةالرقصاللوتريالدي!ىالإصلاح

بسلملاالشعراالأد!،لييطالإا

لممظورالعلماليايطهاإ

الكلا!سي!جةالمو!يقىالعمارةوالتعليمالتربية

فن،النحتا!لسفةاالتتحكيلىاضصويرا

الإنسانيةالنزعةفلورسحاالحسىاخصويرا

الموضوعصرعنا

الإيطاليةالنهضة-ا

ا!سياسيةاالحلفية-أ

الإسماليةالحركة!-

الجميلةا!مورا-ح

إيطالياخارجالنهضة-2

السياسية.الحلفية-أ

المصرانية.الإسمايةالحركة-!

مور.وتوماسأرازمسديزيدريوسخ

النهفحةعصرترات-3

أسئلة

الحهضة؟عصر!يف!صيةحركةأدررما-أ

القديمة؟الكلاسي!جةلالعصوراطقصودمما2

ليا؟إيطحارحالحهضةعصرأثركيرو-3

التىتلكعنالنهضةعصرفيوالأفكارالمراقوراحتلمتميم-4

الوسو؟ا!صورا!يسائدةكات

خلالالإيطاليةاغنوناروادكالواالدي!اخلاثةاالرحالم!-5

عشرالسادسالقرنوبدايةعشرالخاصالقرلىأواخر

الميلاديير؟

ديالجمهوريةوالحكوماتالسادةحكوماتدع!تكيص6

اسهضة؟اعصرالإيطليةا!دد

المهضة؟عصرخلالاللغةفقهلدراسةالاهت!امزاددادا-7

مهما؟كالىولماداالبلاطرجلكتا!عرتعردمادا-8

المصارى؟الإساليونس

أ!حتراعات(بما)تاريخالاختراعانظر:.الئدورليتيالعصر

مارراععاش)كي!التاريخقبلماشعوب)الس!اد(بماشور

.الحجريالعصر(بمالتاريخقل

فيهاكانتالقديمالتاريخفيفترةالهيليئستيالعصر

ذلكفيالحضمارةمظاهرمنبالكثيرتزخراليونانيةالثقافة

عامالأكبرالإسكندروفاةبعدبدأتوقد.الحين

اليونانفىسنة002حوالىوالعمتمرت،.مق323

ويستخدم.الأوسطالشرقفيمشة003وحوافي

اليونانفترةعنالفترةهذهتمييزفيهيلينستيةاصطلاح

السابقة.التقليدية
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الثقافة،فيعطمةإنجازاتالهيلينستىالعصرشهد

إقليدسالريا!يطور،ذلكمثال.والفنون،والعلوم

منعدداأرخميدسالخترعواكتشف،الهندسةأساسيات

الفلكيوطرحالفيزياء،فيالأساسيةالقوانين

كلبأنالقائلةالفكرة،ساموسبلدةمن،أريستاركوس

الشمس.حولتدور،الأرضذلكفيفيما،الكوأكب

تقريبا،صحيحة،حساباتأيراتوسثينيزالرياضىوأجرى

الأرضية.الكرةلمحيط

واقعية.أكثروالنحتالتشكيليالتصويروأصبح

المجنحوالنصرلاوكونمثل،نحتيةأعمالأالنحاتونوأبدع

لساموثريس.

تحققالتيبالوسائلمهتمينالفترةهذهفلاسفةوكان

الهيلينستيةالفلسفيةالمدارسوكانتللبشر.السعادة

الأبيقوريون2-الرواقيون-أ:هىثلاثالرئيسية

.الكلبيون-3

الناسيحعلمحين،تتحققالسعادةأنالرواقيونواعتقد

وعليهم،قدراتهمنطاقعنالخارجةالأحداثيتقبلواأن

فيالاعتدالإلىالأبيقوريونوسعى.واجباتهميؤدواأن

كلعنالتغاضيالكلبيونوحاول.الألموتحنبالمتعة

عبد،للدينوبالنسبة.الفضيلةإلىوالسعيوالمتعالرغبات

إيزيسمثلالهةالقدماء،المصريينمثل،الناسمنالعديد

بيس.وسيرا

مدن-دولإلىمضى،فيما،اليونانانقسمت

بها.المحيطةوالمنطقةمدينةمنمنهاكلقتكون،مستقلة

استقلالها.المدن-الدولفقدت،الهيلينستيالعصرأثناء

ممالكإلىقعسموهاالذينالملوكلحكمخاضعةوصارت

طريقعنحكمهميكونبأنالملوكبعضوطالب.كبيرة

اللإل!.الحق

البطالمةهيالعصرذلكفيالحاكمةالأسركانت

مقدونيا،فيالانيجونيونمصر،في(بطليموس)أسرة

تركيا)غربيبرجامومفيوالأتاليدسسوريا،فيالسلوقيون

وساعد.الممالكهذهبعضبينالحروبونشبت(.الان

الممالكمعظمعلىالرومانانتصارعلىهذاألاتحادعدم

الميلاد.قبلالثانىالقرنفيالهيلينستية

فن.،النحت،الإغريق:أيضاانظر

العظمىالهيكل؟الفقريالعمودانظر:.العصعص

(.المحوري)الهيكل

المغردةالطيورمننوعاء.منلأكثراسمالعصفور

يتباينأبيضأوشماحببخدمنهاالعديدشسم،الصغيرة

معيناغطاءتشبهالتيالداكنةأوالسوداءالرأسعلاماتمع

وقويقصيروالمنقار.عرفأنواعهاولبعض.للرأس

عنارؤوسهاعلىتنقلببهلوانيةرشيقةطيوروالعصافير

.الطعامعنبحثها

تستطبكما،والأحراشالغاباتفيالعصافيرتعيعق

يعيعثلأوروبا،وفي.والمتنزهاتالحدائقفيالعيش

الغاباقفيالفحمىوالعصفورالعرفذوالعصفور

الرطهالغاباتفيفضلالندافالعصفورأما.الصنوبرية

العصفوويتغذى.المتساقطةالضعيفةالأشجارذات

قصعلىالموجودةبالحشراتألمماسيبشكلالأزرق

للحدائؤدائمزائرأنهكما،الأوراقعريضةالأشجار

أساسيعيشأنهإلاأيضا،الحدائقالكبيرالعصفورويزور

النوهذاوسميز.الأوراقعريضةوالأدغالالغاباتفى

ولمعظ.النداش!والأغانىالنغماتمنمتنوعةبمجموعة

الأوروالغاباتموطنهمعروفطائرالأوروبىالأزرقالعصفور

العامة.والحدائقالمتنزهاتفيعشهويبيويقتات
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الأزرقاالعصفورتعلموقد.رنانصوتالنغماتهذه

الحليبزجاجاتمنالقشدةسرقةالكبيروالعصفور

.الأبوابعتباتأمامالمتروكة

الأشجار.فتحاتفيأعشاشهاالعصافيرهذهتبني

فتحاتيستخدمال!صير،العصفورمثلوبعضها،

اضدافاالعصهمفورمثلالاخروبعضها.الجاهزةالأعشاش

طريةأشجارفيأعشاشهاتحضر،العرفذيوالعصفور

اصكرةانصصعصافيرتبحثالششاء،وفى.متعفنة

منتتشكلمختلطةجماعاتفيالطعامعنالشمالي

مختلفة.أنواع

العصفورعليهيطلقالذيالضخماالعصفورلعيش

وهوسما،02طواءيبلغرآسياشرقيجنوبفىالسلطانى

ويعد.فاغأصفرتاجيملامعداكنأزرقلونذو

الأحرىاالأنواعمننوعاإفريقيافيالأسودالعصفور

الانتشار.واسعة

أعشاشهاأ!ذي!!اطويلةالعصافيرمنأنواععدةوتبنى

منالأعشاشاهذهوتتألفالنقود.محفظةشمكلعلى

أ!ن!جوت.اخيوطمعبالريشوتبطن،والأشنةالحزازيات

اكتيالمعلقةاعشاشمهابسببالبندولعصافيروسميت

أشجاروبذورالأوراقوزغبوالشعرالحشائشمنتتكون

.الصفصاف

إلىينتمىصغيرعصفورا!أسأ!حمرالعصفور

الكرةنصففىمنهنوعانوهناك.المغردةالعصافيرفصيلة

أ!ادياالرأسالأحمرالعصفورطوليبلغ.الشمالي

الخروطى.والصنوبرالبتولاغابةفىيتوالدوهو.سما2

وأجزاءأسودوذقنأحمرتاجوالأنثىالذكرمنولكل

داكنة.خطوطجوانبهوعلىمبيضةسفلية

ذوات،المغردةالعصافيرعائلةإلىيشمىالرأسأحمرالعصفور

لونذوالصدرفىرسقالصورة!يالديوللذكرالأحمر.الغرث!

.فاحأحمر

صدراالنموالمكتملللذكرفإن،ذلكإلىوبالإضافة

حجماأكبريكونمنهالقطيوالعصفورقرمزيا.ورديا

العصفورويعيشبياضا.أكثروريشهطولآ(سمأ5)نحو

التكاثرمناطقوتتداخل،القطبيةالتندرافىالرأسالأحمر

بالنوعين.الخاصة

الصغيرةالشجيراتعلىأعشاشهاالطيورهذهتبنى

منالإناثوتضع.بالريشوتبطنهاأساساالأعوادبسيقان

.محمرةبنيةببقعمبرقشةزرقاءسئبيضاتإلىخص!

الغالب،فىنباتياغذاءالحمراءأحصافيراهذهتأكل

وبذوربالأزهارتتغذىكماأحيانا،الحشراتوبعض

الناميةالأشجاروبذورالصنوبرشجروببراعمالصفصاف

النباتبذورأيضاالعصافيروتأخذالماء.حوافعلى

وفي.الصفصافوحشاشالطيرعشبمث!!الصغيرة

.أسرابفيعامةالعصافيرتهاجرالشتاء،

تقطنالتيالصداحةالطورمنالأررقالعصفور

منهويوجدالحجمصغيرملونطائرهور.أ!يةأسثحمااأمري!ط

وألوانهاالعذبةبألحانهاالطورهذهوتشتهر.أنواعثلاثة

الجميلة.

مننوعكلطوليبلغ.وأنواعهالطائرمظهر

الازرقالعصفوروأولها.لممأ8الثلاثةالأنواع

منالروكيجبالمنالشرقإلىويوجد،الشرقي

المتحدةالولاياتفيالمكسيكخليجوحتىكنداجنوي

ريم!النمو،المكتملالذكرالازرقوللعصفور.الأمريكية

لونويميل.وأجنحتهوذيلهوظهرهرأسهعلىناصعأزرت

والأنثى.أبيضوبطنهالمحمرالبنيإلىوعنقةصدره

العصفورهوالثانىوالنوع.اللونباهتقاتمريشها

للذكرولكنالشرقينظيرهيشبهوهو،الغربيالأزرق

أعلى.منظهرهوكذلكالجوزبلونوصدراأزرقعنقا

جنوبيمنالمنطقةالغربيةالزرقاءالعصافيروتقطن

المكسيكأوالحمطوحتىكندافيالبريطانيةكولومبيا

الجبلىالأزرقالعمفورهوالثالثوالنوع.الجنوبية

منالشماليةأمريكاغربىفيالجبليةالمناطقفيويوجد

ونيومكسيكو.كاليفورنياجنوبيحتىألاسكاأواسط

وعنقصدرمعمخضراازرقالذكورلونمايكونوغالئا

بنيةوالإناث.أبيضبطنوللذكور.باه!أزرقبلون

.اللونزرقاءذيولولهاقاتمة

أسالحماالزرقاءالعصافيرتتغذىالطائر.عادات

واليساريع.والجنادبالخناف!رذلكفيبمابالحشرات

الأسودالعليقثمارمثلالبريةبالثمارأيضاوتتغذى

فصلأثناءخاصةوالعنبالبلسانوثمروالكشمش

أراضيفىالأزرقالعصفورطيوروتعيشالشتاء.
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الأمريكيالأزرقالعصفورذكر

الأشجارفيهاتكثرمناطق.وهيالمكشوفةالغابات

الزراعيةالأراضىفيأيضاالعصافيروتوجد.المتفرقة

وتتكاثر.العامةوالحدائقوالبساتينالموالحوأراضي

وتبنىالربئ.فصلأوائلفيالأزرقالعصفورطيور

فيأوالأشجارتجاويفوفىالكهوففىأعشاشها

الأشمجارفيالخشبنقارطائريتركهاالتيالفتحات

خاصةصناديقفىأيضاأعشاشهاوتبنييهجرها.التي

وتقوم.العشبناءأعمالبمعظمالانثىوتقومبالطيور.

الحشائشمثلوهشةرقيقةبموادالعمقبتصفيف

زرقاءبيضاتسبعإلىثلاثمنالأنثىوتضع.والريش

.اللونبيضاءأوباهتة

بتربيةأحياناالأبوانيقومالجنوبيةالمناطقوفي

وفىالتكاثر.فصلأثناءالصغارمنأكثرأومجموعتين

منقطريشالأزرقالعصفورأفراخصدرعلىيظهرالبداية

أسرابفيالزرقاءوتتجفالعصافير.البنياللونإلييميل

إلىعشرةمنسربكلويتكون،الخريففصلفي

تعيم!التيالزرقاءالعصافيرمعظموتطيرعصفورا.خمسين

فيوذلكالجنوبإلىالمتحدةالولاياتوشمماليكندافى

علىالمحافظونويهتم.الربيعأوائلفىوتعودالشتاء،فصل

عددانخفضحيثالزرقاءالعصافيربمستقبلالبيئة

العشرين.القرنبدايةمنذبشدةالشرقيةالزرقاءالعصافير

الانخفاضهذاأسبابأحدأنالبيولوجياعلماءويعتقد

منوالزرزورالمنزليالعصفورطائرقدومهوالعددي

علىالزرقاءالعصافيرمعالطيورهذهوتتنافس.أوروبا

الأزردتىالعصفوروحتىأعشاشها.ببناءالخاصةالفتحات

معيتنافسلاأنهمعانتشاراأقلأيضاأصبحالجبلى

الكثيرويعتقد.الأعشاشعلىالزرزورولاالمنزليالعصفور

أدتالتيهيالبشريةالأنشطةأنالأحياءعلمعلماءمن

حولالمثالل!مبيلوعلىالزرقاء.العصافيرمشكلاتإلى

زراعية،أراضإلىالمكشوفةالغاباتأرأضيمعظمالناس

منخاصةالزرقاءالعصافيرغذاءنقصفىتسببواوبذلك

والفواكه.البريالعنب

طائر.،السمنة:أيضاانظر

-أ002هـ،)795-966الأشبيليعصفورابن

علىبنمحمدبنمؤمنبنعليأبوالحسنأم(.027

أندلسي.وأديبولغوينحوي.الأشبيليالحضرمي

بلدته،فىونشأالكبير،السيلعامفيبأشبيلياولد

وعلا،صيتهذاعأشبيلياوفيالأجلاء.علمائهاعنوأخذ

للحكومةقاعدةفكانتأشبيلياأما.شهرتهواتسعتذكره

الأندلسية،الحواضروأعظم،الأندلسفيآنذاكالموحدية

!مهاوالفكر،للثقافةوموطناالعلميةللحياةمركزافصارت

التىالدواعيأكبرمنوهذا،مكانكلمنالعلماء

العالمفىالعلماءمشاهيرعنللأخذعصفورابنساعدت

الإسلامي.

للتدريس،انصرفأمرهواستقام،عودهاشتدولما

اللغةفىوأفادفأجاد.المطالعةعلىالناسأصبروكان

والضرائروالتصريفالنحوفىمؤلفاتهوأشهر،والأدب

الأميرقربهأشبيلياوفيالآشسعار.وشرحالشعراءوسرقات

نأرأىزمنافيهاإقرائهوبعد،وتفوقهلشهرته،الهنتائى

وملقا،وشذونة،شريشإلىفرحل،الافاقفيعلمهينشر

بهايمليوكانأشسهرا،واحدةبكلوأقام،ومرسية،ولورقة

،العضديوالإيف!اح،الزجاجيجملعلىتقييداته

يمليهاوكان،للجزوليالمنسوبةوالكراسة،سيبويهوكتاب

بابها.فيالتقييداتأنفعمنوهيقيل:،حفظهمن

إفريقيةإلىالبحرعصفورابنعبرذلكبعد

محمداللهعبدأبىمإلأميريسيرةمدةوأقام)تونس(،

الأميربصحبةغادرهاثم،تونسصاحبحفصأبيابن

عندأثيراوكانالحفصية،الدولةأعمالمنبجايةإلى

رجعثم،هناكإقامتهأثناءكثيرخلقفانتملهالأمير،

لورقةإلىواتجه،الأندلسإلىعادثم،تونسإلىثانية

غربيإلىرحلومنها،الجزيرةشبهمنالشرقفص

ثمبها،إقامتهتطلولمسلا،بلدةإلىمتجهاالاندلس

الحفصيالأميرمنباستدعاء،ثانيةمرةتونسإلىعاد

المنية،وافتهأنإلىبتونسفأقامالمستنصر،عبداللهأبي

وفاته.سببفطواختلف
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خلقالعديدةورحلاتهالمديدةحياتهفيانتملهوقد

.والمغربالمشرقمنكثير

بعضانتقاصمنينجلمفإنهوإطراءثناءمنمانالومع

شرحبما!لقربالنحو:فىمؤلفاتهوأشهر.لهمعاصريه

التصريف.فيالممتع:التصريفوفي،الزجاجىجمل

ادصغيرةالطيورمنلعديداسماالدوريالعصفور

توجدوالسوداء.والبيضاءالبنيةالألوانذاتالشائعة

مناقيرأعارأحال!.امنكثيرةمناطقفيالدوريعصافير

.بالحبوبأساساوتتغذى،الشكلمخروطية

!سيلةإلىتخخمي.القديمالعالمفيالدوريعصافير

أغانىتطلهتمماأكثرتشقشة!وهينفسها.الحباكةالطور

هذهوتتغدى.كبيرةأسرأباتكونالشتاء،وفي.حقيقية

.الحبوبمحاصيلومنها،الحشاشبحبوبالعصافير

القديمالعالمعصافيرأكثرالدوريالمنزليوالعصفور

تحتعشهويبنيطولآ.سما6إلىليصلينمووهو.شهرة

منيبرزأرزياالسقفمنالجزء)ذلكالمنازلطنف

إفريقيا،وسطفينشأالمنزليالعصفورأنويعتقد(.الحائط

ومنالمتوسطالأبيضالبحرإلىالنيلواديعبروانتشر

شبهمناطقفىالانيوجدوهوشمالأ.انتشرهناك

اطنطقةفييوجدالمغردالدوريالعصفور

طولوالسلمادور.كنداجنوبىبينالواقعة

سم.أ7إلى41منالحسم

أجزاءإلىالمنزليةالعصافيرالناسأدخلوقد.متجمدة

وشماليونيوزيلندأأستراليابينهامنالعالممنأخرى

العصافيرمنالأخرىالأنواعمنالعديدوتبنيأمريكا.

المباني.)إفريز(طنففيأعشاشهاعادة

كشيرا.المنزلىالعصفورالدوريالشجرةعصفوريشبه

حواليليطوله،المنزلىالعصفورمنقليلاأصغروهو

اللوننحاسيعرفولهلمعانا.أكثرعلاماتوله،سمأ4

عصافيرتعشمق.الأبيضينخديهعلىصغيرةسوداءوبقعة

أشجارفيفتحاتفيغالبا،متفرقةمستعمراتفيالشجر

بعيداكذلكالشجرعصفورانتشرقدو.العتيقةالفاكهة

مناطقفىالانيعيشفهوإفريقيا.فىالأصليموطنهعن

اسيا.رباروأومنعديدة

وبنيرماديغالباالصخريةالدورياعصافيروأ!ن

فيجافةأماكنفىتعيشوهي.العنقعلىصفراءبقعةمع

وتعشش.والصينوالهندإفريقياوشماليأورولاجنوبي

فيالصخوربينفتحاتفيالصخورعصافيرأنواعمعظم

وذالدوريالعصفوروهوواحدانوعاأنغير،الحوائط

الأشجار.فيغالبايعشعقالأصفر،العنة!

إلىالقديمالعالمفيالدوريالسياجعمفوروينتمى

.السياجعمفورانظر:.أخرىفصيلة

عفرالأالعنقذوالدوريالعصفور

آسيالقمرقيوجمو!إفريقيا!ييوحد

الجسمطولالهحد.عربيوشمال

يوجدالمنزليالدوريالعصفور

طول.العالمفيالمعتدلةالمماطقش

سم.أ6و41لينالحس!
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بنيمميزريشدهاالجديد.العالمفيالدوريعصافير

تكونأنإلىتميلولكن،القديمالعالمبعصافيرشمبيهاللون

العصافيرهذه.الدرسةفصيلةإلىتنتميوهى.نحافةأكثر

تستمر،عالجرسذاتطنانةبأغانتصدخماغالبا

أنواعهناك.مرتفعةأماكنمنوتطلقها،قصيرةلفترات

أمريكاشممالىمنتمتدمساحةفىتعيشوهيكثيرة

عصافيروتضمأمريكا.جنوبيفيجزءأقصىإلىالشمالية

القبرةوعصفورالغناءعصفورالشائعةأمريكاشمالي

الشاطئ.وعصفور

لدرسة.اطائر؟،الحباكلطائر؟ا:أيضانظرا

وأوروبا.آ!يافييعيشطائرالسياجعصمور

صغيرطائروهو.السياجناقرأوالسياجمنبرويسمى

بنىوريش،هزيلمنقارمعالشيءبعضالجسمممتلئ

وله.اللونرماديةورأسورقبةوصدربالسواد،مخطط

ويعيشالنداء.عندحادةوصيحةمنخفضعذبتغريد

عشاويبني.الشجيراتأوالأ!ميجةصفوففىعادة

والحادةالمقطوعةالشجرأورا!تىمنالفنجانشكلعلى

وأوالشعربالحزازياتالعس!ويخطط،والحزازيات

ويتغذى.براقفيروزيأزرقلونولبيضه.الصوف

منالعديديأكلولكنهالشتاء،فيبالبذوررئيسيةبصفة

الصيف.فىالحشرات

مغردطائرأيعدىيطدقعاماسمالعصفورالغغرد

الدرسةطيورتشملالطيوروهذهللبذور.اكلىصغير

الطيوروتوجدالشرشور.وطيورالذهبيالحسونوطيور

أنتاركتيكاماعداالقاراتجميعفيالأصيلةالمغردة

الظالم.هوأوروبافيانتشاراأنواعهاوأكثروأستراليا.

والشكل.الحجمفيالطيورهذهمناقيروتختلف

إنهحتى،مصمتصلبمنقارالزيتونيالبلبلولطيور

لطائرالمتصالبوالمنقارالكرز.نواةبهيكسرأنيستطع

مخاريطمنالبذورأستخراجعلىيساعدهمنقار،أبي

الراتينجي.الشجرومخاريطالصنوبرأشجار

أكوأبلثمكلعلىأعشاشهاالطيورهذهوتبنى

والجنبات.الأشجارعلىالن!جمحبوكة

أنواعوهناك.النغمةعاليةعذبةأصواتالطيورولهذه

.المغردةالطيورتسمىالدرممةعصافيرفصيلةمنعديدة

وطائر.جلاباجوسجزرفيداروينطيورتشملوهي

فيتربىالتيالشائعةالطورمنيعدالوحشيالحمار

وطيور.الشمعيالمنقارذواتفصيلةإلىوينتمي،الأقفاص

الأقاليمفيوتعيم!،الدوريعصافيرإلىتنتميالثلج

العالية.الثلجية

لبالمتصاالمسقارأدو

الزيتونيالبلبل

طائر،التو!ط

طائر،الجنك

الذهبىالحسون

الدرسة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدغنالق

الزقيقية

الشرشور

الصغنج

ئرالطا

طائر،الكاردينال

الطائرطائربم،الحباكان!:.المئزليالعصفور

(.القديمالعالمفيالدوري)عصافيرالدوريالعصفور)صورة(،

تشبه،الصغيرةالطيورمنلنوعيناسمالئمالعكصمور

الجنوبية.أمريكايقطنالذي،تمرةأبويسمىالذيالطائر

الحركةدائمطويلذيلولهسم1هنحوطولهويبلغ

مع،البنيإلىمائلزيتىأخضرولونهوانخفاضا.ارتفاعا

.صدرهبطولداكنةوخطوط،الأسفلالجزءفيبياض

القريبةالتلالتغطيالتيالغاباتفىالطيورهذهوتسكن

منتلتقطهاالتىبالحشراتوتتغذى،المياهمجاريمن

.الغاباتهذهأرض

البابا(،)سدطاتالباباانظر:.البابويةالعصمة

.الأولالفاتيكانمجمع،القديمةالكاثوليكيةالكنائس

سياسي(.ام-)239المجيدعبدعصمت

.ام199عاممنذالعربيةالدولجامعةعاموأمينمصري

،ام519عامالدوليالقانونفيالدكتوراهعلىحاصل

لدىمحامياعملأنمنذبالدولةعلياوظائففىوتدرج

بلندنمصربسفارةوملحقاأم،949عامالدولةمجلس

للاستعلاماتالعامةللهيئةورئيسا،بباريسمفوضاووزيرا

فيلمصروسفيراأم،969عامللحكومةرسمياومتحدثا

الأملدىالدائممصرومندوب،ام079عامباريس

الرئيسعهدفيللخارجيةفوزيراأم،729عامالمتحدة

العربية.للجامعةعاماأمينااختيارهتمحتىمباركحسنى

والعربيةالدوليةالمؤتمراتفيبارزلممياسىنشاطله

فىوشاركام،779عامجنيففيالسلامومباحثات

العامةبالجمعيةالمنعقدةوالخاصةالعاديةالدوراتجميع

مؤتمراترأسكماأم(،-739أ)729منالمتحدةللأم

المؤلفاتمنعديدلهمصر.فيهاومثلكثيرةعربيةتعاونية

والقانونية.السياسية

.الأدب،العربيانظر:.الأدبيةالعصور

بخواصالمتميزةالتاريخحقبالتاريخيةالعصور

المسؤولأوالحكمباسمالعصريسمىماوغالبا،معينة
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فترةخلالعطمةأعمالتنجزالذي،الحكومى

الأكثرالفنىالعصروكان.منصبهتوليهفترةأو،حكمه

المسمىبيركليسعصرهو،السحيقةالأزمنةفيأهمية

قبلالرابعالقرنأوائلفىالمرموقالأثينىالسياسىباسم

فيحققهالذيبالتقدمالعصرذلكاشستهروقدالميلاد.

مثلوالنحاتون،سوفوكليسمثلالدراماكتابالفنون

علىدلاا،يذكرفإنه،الإسكندريالعصرأما.فيدياس

اطصريةالإسكندريةمدينةفيهاكانتالتيالحقبة

أطمعرفةمركزا-الأكبرالإسكندربالمممالمسماة

أطعصراسمهأوغسطسالإمبراطورمنحكما.الإغريقية

العصروهوألا،الرومانيالأدبعصورأبرزيعدالذي

ال!وغسطيني.

إلىالراسخالاعتقادإلىالمظهلمةالعصوراسعميرجع

بينتقريباتقدمأيتحرزلمالأوروبيةالحضارةبأنكبيرحد

عشرأضانىاالقرنوبوا!جر،الميلاديالخامسالقرنبواكير

عشرالحامسالقرنأوائلبينماالحقبأما،الميلادي

تعرففإنها،الميلاديالتامئكشرالقرنوأوائلالميلادي

اهلاح!ترحلاتبسبب،الجغرافيةالكشوفبعصر

الكبار.

فيعظيمإنجازحقبةعلىالإليزابيثىالعصراسمأطلق

أخرىمجالاتفيوتطوري،عس!وتطور،الأدب

كانتعندماأم،306وأم558عاميمابينبإنجلترا

وليمكانالتي،الحقبةتلكفيملكةالأولىإليزابيث

إنجلتراوتنامتكتابها.بينمنجونسونوبنشعكسبير

حقبةوتسمىالعصر.ذلكفيدوليةقوةصارتحتى

أحيانا.العقلعصرعشرالثامنالقرنأوائ!!

العصرمصطلحيستخدمما.كثيراالذهبيالعصر

ألتم!صالمنشكلفيهابلغالتيالفترةعلىللدلالةالذهبي

للأوبراالذهبىالعصرفإن،ولذلك.تطورهأوجالفنون

أحشرين،االقردوأوائلعشرالتاسعالقرناواخرإلىيشير

الأوبراونجوموباتيكاروسومنكليغنيكانحينما

الكبار.

علماءقسموالآثار.الجيولوجيافيالعصور

فتراتخمسةإلىالأرضيةتارلإلكرةالجيولوجيا

وأحقبعدةعلىمنهاكليحتوي،رئيسيةجيولوجية

فيالرئيسيةالتغيراتالتقسيماتتلكوتوضحعصور.

يسشخدمونفإنهمالآثار،علماءأما.الأرضميةالكرة

للتقدموفقازمنيةحقبعلىللدلالةالعصرمصطلح

والعصر،الحجريالعصرعبرالبشرتتبعوافقد،الثقافي

الأزمنةإلىنزولآ،الأخرىالشطوروفترات،البرونزي

ا!شخدمهاالتىللأدواتوفقاالعصورمسمين،الحديثة

.الناس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العقلعصرالتقميةعلمالآثار،

الهيلينشىأحصراالتاريحقحلماكحعودىالأرض

لمظلمةالعصورانريوضالعصراريةس!صدل!ا

لوسوالعصورالححريالعصرالإقطاعا

فيةلجعراالكشوث!اييدلحدالعصراوغسطسأ

الذهمياحصراليركليس

علىيطلقتاريخياصطلاحالمظلمةالعصور

وتشير.أوروبافيالوسطىأ!صورافتراتم!فترةوصف

خلالالمعرفةحقلفىالمفترضأخياباإلىمظلمةكلمة

تكنلمالوسطىالعصورأنندركالانلكننا،الحقبةتلك

عصرلعلماءكذلكتبدوكانتوإنتاما.إظلامامظلمة

تأثرواالذينالمتأخرينوللمؤرخيننسبياالمتقدمالنهضة

بعد.فيماالعلماءبهؤلاء

منخاصة،الوسطىالعصورمنالأولىالقرونحسانت

إلىأقربالميلاديينالعاشرالقرنأواخرإلىالخامسالقرن

أوروباغربىحضارةأصيبتحيث،مظلمةت!صنأن

ماسوىالقدامىالرومانمعرفةمنيتبقوأ-ا،بالانحطاط

والكاتدرائياتالأديرةمدارسمنقليلةقلةفيبقي

اندثرتفقداليونانيينعننقلتالتيالمعرفةأما.والبلاط

كما،الناسمنقليلةفئةعلماتلقواالذينوكانتقريبا.

وأمسى.القديمةوالتقنيةالفنيةالمهاراتمنالكثيرضاع

الشعبيةالحكاياتيتقبلون،جهالتهمفي،ال!ضا!

حقيقة.أنهاعلىأحشائعاتوا

كانتأوروبا،غربعلىخيمالذيالظلاممقابلوفي

فيالمسلمونكانفقد،أخرىجهاتفىإشراقاأكثرالحياة

كلفيوارتقواوثقافياحضارياثراءيعيشونالوقتنفس

والرياضياتوالبصرياتوالهندسعةكالطبالعلميةالمجالات

نإثم.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.إلخ...والفلك

نوروامتدبعدفيماالغربإلىأسبانيامنانتقلتالعلومهذه

أوروباحدودحتىشرقاالصينمنالإسلاميالعربيالعلم

البيزنطيةالإمبراطوريةحافظتكما.الإسلامانظر:غربا.

ان!:.والرومانالإغريقحياةمنكثيرةملامحعلى

البيزنطية.الإمبراطورية

الحياةبدأت،الميلاديعشرالحاديالقرنبدايةوفي

الانتعاشأدىوقدأوروبا.فيتنتعشوالسيا!ميةالاقتصادية

.الميلاديعشرالتانىالقرنخلالهائلثقافيتطورإلى

العصورفيوالثقافةالحياةنمطوصفعلىللإطلاع

عصر،الإقطاع،الوسطىالعصورانظر:.المظلمة

النهضة.

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر
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الوسطى،العصورفيأوروبالتحعوبفيالثالثةالطبقةالفلاحون

.وللسادةي!الد

الوسطىالعصور

تقعالغربيةأوروباتاريخمنفترةالوسطىالعصور

العصورقبل.الحديثةوالعصورالقديمةالعصورمابين

الإمبراطوريةمنجزءاالغربيةأوروباكانتالوسطى

أشتملتفقد،الوسطىالعصورانتهاءبعدأما.الرومانية

المقدسة،الرومانيةبالإمبراطوريةماعرفعلىالغربيةأوروبا

.الصغرىالدولمنعددوعلىوفرنساإنجلتراومملكتي

القرونفترةباسمأيضاالوسطىالعصورعرفتوقد

باسمخطأأحياناالوسطىالعصوروتدعى.الوسطى

المظلمة.العصورانظر:.المظلمةالعصور

ولرجاللأنفسهمالعيمقلكس!الأرضفييعملونكانوا

القرنحوالىمنالفترةفيالمظلمةالعصورامتدت

حيث،الميلاديعشرالحاديالقرنإلىالميلاديالخامص

،الانحطاطغايةفيخلالهاوالثقافةالتعليممستوىكان

قليلةالفترةهذهتاريخحولالوثائقيةالمعلوماتوكانت

والأساطير.بالخرافاتومتأثرة

الإمبراطوريةسقوطمنالوسطىالعصورتاريخويمتد

ولايعطي.الميلاديعشرالسادسالقرنحتىالرومانية

نهايةعنمحددةتواريخالحاضر،الوقتفي،المؤرخون

وخلالتدريجيةكانتنهايتهالأن،الرومانيةالإمبراطورية
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نأالمقالةهذهوترى.العس!تمنمئاتعدةامتدتفترة

لتارلإلعصوربدايةبمثابةهوالميلاديالخامسالقرن

ذلكفي،الرومانيةالإمبراطوريةكانتحيث.الوسطى

كانتالجرمانيةالقبائلأذلدرجةجدا،ضعيفة،الوقت

مالحياةفىالجرمانأسلو!واتحدفتحها.علىقادرة

!االحضارةوشكلاتدريجيا،،الحياةفيالرومانأسلوب

الوسيط.العصرحضارةاسمعليهانطلق

البدايات

منالجرمانيةأصشعوباجاءت.الجرمانيةالغزوات

هذهوبدأت.الشماليةأوروبافىالواقعةإسكندينافيا

سنةحوالىفيأورولاوسطنحوتتحركالشعوب

احتلالميلاديالثالثالقرنحواليوفي.م.اق...

طولعلىوالدانوبالرايننهريحوضىفيأقاليمالجرمان

الرومانية.للإمبراطوريةالشرقيةوالش!اليةالشماليةالحدود

تاجرراكما.اشومانجيرأنهماحضارةالجرمانبعضوتبنى

واعتنقوا،الأرضازراعةوتعلموا،الرومانالتجارمع

لهما.ديانةالنصرانية

وأطلقوجاهلأ.فظاشعباكانواالجرمانمعظمولكن

غير)أناس)البرابرة(الهمجيوناسمالرومانعليهم

كليحكمقبائلشكلعلىالجرمانوعاش(.متحضرين

العاداتأساسعلىالقليلةقوانينهموقامت.زعيممنها

بالعن!،يتسمالقبيلةرجالمظهركان.القبليةوالخرافات

وأالحيوالاتحلودويلبسونالجسماضخامكانواحيث

كالواو،رسإواباشماحيقاتلونوكانوا.الخشنالكتان

على،أساسيةلصورة،الجرمانعالق.شجعانامحاربين

آلهةوعبدوأ.للزراعةمتخلفنمطوعلىالصيد

منهمقليلةقلةوكانتوثور،كأودينالإسكندينافيين

الكتابة.أوالقراءةتستطع

،الميلاديالخامسالقرنخلال،الجرمانيةالقبائلبدأت

الإمبراطوريةكانتحيث،الرومانيةالأراضيبمهاجمة

ولم،الكبيرةقوتهامنالكشيرفقدتقدآنذاكالرومانية

فقد.الطويلةحدودهاعنالدفاعجيوشهابمقدوريكن

وبدأ.م614سنةحواليفيأممبانيا،الغربيونالقوطهاجم

نحوبريطانيافىالاستيطانفيوالسكسونوالجوتالأنجلز

فيلهممملكة)الفرنجة(الفرانكيونوأسس.م045سنة

الخامسالقرنثمانينياتفى(الحالية)فرنساالغالبلاد

.م948سنةفيإيطالياالشرقيونالقوطوهاجم.الميلادي

بمقبائل،الجوت؟القوطبمالفرانكيونالأنجلز؟:انظر

.السكسون

الإمبرأطوريةالبربريةالغزواتقسمت.البربريةأوروبا

لايدينونالبرابرةكان،متعددةممالكإلىالهائلةالرومانية

قبيلةكلواحتفظت.لأسرهمأوقبائلهملزعماءإلابالولاء

اختفاءذلكعلىوترتب.الخاصةوتقاليدهابقوانينها

والمحلية.منهاالمركزية،القويةالرومانيةالحكومات

الأوروبيةالتجارةمعظمأيضئاالبربريةالغزواتدمرت

التيهيالناسمنقلة.الرومانأساسهاوضعقدكانالتى

المعبدةالطرقمنالعطمةالشبكةتلكاسستخدمت

بينوالاتصالاتالتجارةشجعتقدكانحقالتيبالحجارة

التجارةولولا.الرومانيةالإمبراطوريةفيالمزدهرةالمدن

إلىالناسمعظماضطروقدنهائيا.النقداستخداملأبطل

الزراسة.منقوتهمكعسب

التاسعالقرنحواليفي،الغربيةأوروبامعظموقسمت

تسمىكانتالأرضمنكبيرةإقطاعياتإلى،الميلادي

الأرضملاكمنقليلةقلةالضياعهذهوح!صم.الضياع

الأرضوكانت.الأرضتملكعلىقامتالودمطىالعصورفيالحياة

.الفلاحونويزرعها،الفرسانعنهاويدافعلموذ،دوسيذيحكمها

قويةححريةقلعةا!كمورة(ام!الأيسر!الحط)فيالسيدليتوكان

الكميسةكانتكما.للفلاحينالحمايةتوفردماعية،لأعراضليت

فىمديةترع!كالتوعندما.الوسطىالعصورحلالمهحةمؤ!ة

فيلالمساعدة،الأحيانلعضفىسكانهايقومحديدةكاتدرائيةلماء

تسمىالجماعيةالمشروعاتهذهوكالت(الصورةأعلى)انظربائها

.السحرة
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ولكن.السادةأوالأرضملاكأسمعليهمأطلقالأثرياء،

فيعملواالذينالفقراءالفلاحينمنكانالشعبمعظم

كلتنتجالضياعمنضيعةفيقريةكلوكانت.الأرض

،النظامهذاعلىيطلقوكانتقريبا.الناسيحتاجهشيء

نظاماسم،الأرضتنتجهمماالعيشقوتعلىالحصولفى

الأوروبي.الإقطاعانظر:.الأوروبيالإقطاع

فيالرئيسيةالحضاريةالقوةالكنيسةكانت.الكنيسة

القيادةقدمتفقد؟الغربيةأوروبافيالمبكرةالوسطىالعصور

أبناءأنومع.البرابرةبتنصيرتدريجيا،،وقامت.للشعب

بدأواأنهمإلاواحد،لحاكمبالولاءيدينونيعودوالمأوروبا

أطلق،أناسوسافر.الكنيسةظلتحتيتحدونتدريجيا

ساعدكما.النصرانيةلنشركبيرةمسافات،المنصرونعليهم

الأفكارإدخالطريقعنالبرابرةتحضيرعلىالمنصرونهؤلاء

حياتهم.فيوالعدالةبالحكمالمتعلقةالرومانية

كبارمنوأخرون،والأساقفةالبابواتوتولى

الأباطرةفقدأنبعد،عديدةحكوميةوظائف،النصارى

واحتفظتالضرائبالكنيسةوجمعت.السلطةالرومان

المبانيأنعنفضلاهذا.المجرمينلمعاقبةالتشريعيةبالمحاكم

ونزلللمرضىمستشفياتبمثابةكانقالكنسية

للمسافرين.

والدير-الكاتدرائية-الكنسيتانالمؤسستانوأصبحت

وكانت.المبكرةالوسطىالعصورفيللتعليممركزين

لمجموعاتالأديرةوكانت،للأساقفةكنائسالكاتدرائيات

الحياةعنتخلواقد،الرهباناسمعليهميطلق،الناسمن

والعمل.بالصلاةاللهلخدمةالطريقبأنهااعتقاداالدنيا

الكاتدرائياتفيالدينورجالالأديرةبعضرهبانوساعد

علىوحافظوا،اللاتينيةباللغةوالكتابةالقراءةاستمرارعلى

قامواأنهمكما.النفيسةالقديمةالخطوطاتمنكبيرعدد

أوروبا.فيالمدارسمعظمبتشييد

الإمبراطوريةهذهوحدت.الكارولنجيةالإمبراطورية

تحتالغربيةأوروبامعظم،الميلاديالثامنالقرنأواخرفي

ملوكمنأسرةالكارولنجيونوكانواحد.حاكمسلطان

الثامنالقرنأواسطمنذحكمت)الفرنجة(الفرانكي!ن

الفرنجةحكامأعظموكان.م879سنةحتىالميلادي

ببين.بنوشارلمانببينوابنهمارتلشارلهمأهمية

القرنأوائلفيالفرانكيينمملكةمارتلشارلوحد

فيكانتأراضعلىاستولىعندماوذلل!،الميلاديالثامن

سيطرةالقصيرببينوطدكماأقوياء.فرانكيينسادةقبضة

م768سنةوفى.الفرانكيةالم!لكةعلىالكارولنجيين

معظمشارلمانوفتح.المملكةعلىحاكماشارلمانأصبح

سقوطمنذمرةلأولأوروباووحد،الغربيةأوروبا

الرومانية.اللإمبراطورية

إمبراطوريتهم،إقامةفي،الفرانكيينالحكامواعتمد

عليهميطلقكانوالذين،لهمالموالينالنبلاءمساعدةعلى

تابعامقطعايصبحالنبيلوكان.التابعينا!لقطعيناسم

بالقيامنفسهعلىوعذاويقطع،للملكبالولاءيتعهدعندما

تابعه.علىسيدأبالتالييصبحالملكوكان.خدمتهعلى

الملك،جيشفيمهمةمناصبالأتباعمعظمشغلوقد

فرسانهممنهمكبيرعددلدىكانكمافرسانا.وخدموا

إلىخدماتهمبتقديم،بدورهمتعهدوا،قدكانواالذين

أيضا.الملك

خلالأوجهاإلىالمبكرةالوسطىالعصوروصلت

حمايةعلىشارلمانعملفقد.لشارلمانالطويلالعهد

الشعبوحدةعلىوالحفاظأعدائها،منالكنيسة

الكتابةيتعلملمشمارلمانأنومع.الكنيسةظلفيالأوروبي

فقد.التعليمتحسينفي،شكدون،أسهمأنهإلاإطلاقا

فيهاوحشداخن.عاصمتهفي،قصمرهفيمدرسةأسس

المعلمونهؤلاءنظمولقد.كافةأوروباأنحاءمنمعلمين

أدتوقد.القديمةالخطوطاتونسخوا،والمكتباتالمدارس

باسمدعيبالتعليمجديداهتمامظهورإلىالنشاطاتهذه

.شارلمانانظر:.الكارولنجيةالنهضة

طويلاالتعليميةوالنهضةشارلمانإمبراطوريةتستمرلم

منبعضابعضهمالثلاثةأحفادهقاتلحيث.موتهبعد

وقعتالتي،المعاهدةوقسمت.الإمبراطورياللقبأجل

،أقسامثلاثةإلىالإمبراطوريةم438سنةفردانمدينةفي

هاجمماوسرعانمنها.قسماحفيدكلنالبحيث

أواخروفي.المجزأةوالفايكئالإمبراطوريةوالمجرالمسلمون

الكارولنجيةللإمبراطوريةيعدلمالميلاديالتاسعالقرن

.وجود

عيةقطالإاوروباأ

سقوطبعد،ثانيةأوروباقسمت.الإقطاعيالنظام

وكانت.الممالكمنكبيرعددإلى،شمارلمانإمبراطورية

ذلكعلىوترتب.واهيةممالكهمعلىالملوكمعظمسلطة

ألقابايحملونكانواالذين-التابعينالمقطعينمنمئاتأن

أصبحوأ-الكونتأوالدوقأوالبارونأوالأمير:مثل

هؤلاءوحكم.الخاصةإقطاعاتهمفىمستقلينحكاما

بالنظامعرفالحكممنشكلخلالمنإقطاعاتهمالنبلاء

الإقطاعى.

النظامظلفى،الأرضعلىمميطرواالذينالنبلاءوتمتع

وعسكرية.وقضائيةواقتصاديةسياسيةبسلطة،الإقطاعي

،والغراماتالضرائبيجمعالنبلاءمننبيلكلوكان

ويحتفظ،القانونيةالمنازعاتفىالقاضىبدورويقوم

علىأشسرفأنهكما.منطقتهداخلالفرسانمنبجيعش
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الإقطاعاتأصحابوكان.إقطاعهفيالضياعزراعة

علىتزيدلمدةأوروبافىالحاكمةالطبقةهيمهؤلا4ء

النظامظلفي،الحاكمةللطبقةالنموذجيالعضوكان

نآفيالتائواسميد،والمق!والفارسالنبيلهوالإقطاعي

ويصبح.نبيلةطبقةفىولدلأنهنبيلاالنبيلوكانواحد.

محترفا،محارباحياتهيقضىأنيقررعندمافارمعا

شخصيةأوملكبخدمةشعهدعندماتابغامقطعاويضحي

فيويصبحله،خصصتالتيالإقطاعةمقابلأخرىمهمة

المقطعةالأراضيمنجزءايعطيعندماسيدا،المطافنهاية

بخدمته.شعهدونأشخاصإلىله

تجاهووأجباتالتالحقوقومقطعهللسيدكان

وهو،والعدالةبالحمايةلهشعهدفالسيدبعضابمبعضهما

ية.عس!خدماتمعظمها،متنوعةخدماتللسيديقدم

ك!!أدىإذا.أوروبافيشائغاأمراالإقطاعيةالحربكانت

والح!صهاأسسلامايعماواجباتهما،التابعوالمقطعالسيدمن

ح!انتالاحرتجاهبواجباتهاحدهماأخلإذاولكن.الصالح

بعضا،بعضهمالسادةحاربكماتندللينهما.الحرب

الاستيلاء،الأحيانمعظمفي،يحاولونكانوالأنهموذلك

كانالتي-الكنيسةوكانتبعضا،بعضهمأراضىعلى

الإقطاعي،النظاممنجزءا-الخاصةوإقطاعاتهاأمراؤهالها

انظر:.الإقطاعيةالحربأيضاهيعانتفقدوبالتالي

.لإقطاعا

خلاأطأوروبا،معظمانقسمت.الإقطاعيالحكم

إقطاعية.دولإلى،الميلاديينعشروالحاديالعاشرالقرنين

وكأنهقويسميدالدولهذهمندولةكليحكموكان

أراضيهمسوىأنفعسهمالملوكيحكمولمعليها.ملك

الخاصة.الملكية

دعيتالتيالمنطقةسوىالملكيحكملمفرنساففي

ضيققطاعوهي(،فرانسدو)إيلفرنساجزيرةباسم

بقيةاما.باريسمنبالقربيقعآنذاككان،الأرضمن

وأنجوأكيتينمثل،إقطاعيةدولإلىقسمتفقدفرنسا

الدولبعضفييكنولمونورمنديا.وفلاندروبريتاني

قوئا.حكماليقيممايكفيالقوةمنيملكلمميدالإقطاعية

والفلاندرانجومنكلفيالأقوياء،السادةأستطاعبينما

احتفظوقد.قويةحكوماتيقيمواانونورمنديا،

الذينالنبلاءعلىمحكمةبسيطرةنورمنديادوقات

هؤلاءمنأحدبإمكانيكنلمحيثفيهابميعيشون

منتظمةبتجارةالقيامأوجفضرائبأوقلعةبناءالنبلاء

منإذندونبلاطهفىمهمةمحاكماتبإجراءأو

يصدرأنيستطيعالذيوحدهالدوقوكان.الدوق

معركة.بدخولللجيشالأمر

دولةأقوى،الفاغوليمعهدفيإنجلتراأصبحت

ثمنورمنديا،علىدوقاهذاوليموكانأوروبا.فيإقطاعية

الأنجلو-جيشهزمأنوبعد.أم660سنةإنجلتراهاجم

النظامأس!ثمومنإنجلترا.علىملكاأصبحسكسون

مقطعينكافةالأراضيملاكجعللأنإنجلترافىالإقطاعى

نورمنديا.الغزو،،النورمنديانظر:.دهتابعين

الدولفىقامتالتي،القويةالحكوماتحققتلقد

والأمنالسلمبعضوإنجلترا،فرنسامنكلفىالإقطاعية

القرنينفي،للحكامالقويالإقطاعىالحكمأتاح.للناس

حكوماتإقامةالميلادورن،عشروالثالثعشرالثاني

وإنجلترا.فرنسامنكلفيقويةمركزية

وأألمانيامنكلفىقامالذيالإقطهاعيالنظاميوفرلم

قاتلواالاقوياءالدوقاتلأنوذلكقويا،ح!صماإيطاليا

منواحدوهو،الأولأوتوحقققدر.اصسن!تالمئاتالملوك

فيالاخرينالدوقاتعلىسيطهرة،الحرمانالملوكأقوى

إقامةحاولثمومن.الميلاديأ!اشراأغرناأواسط

فئأوتوأنوبعد.شارلمانلإسرأطوريةمشابهةإمبراطورية

سنةوفى.إيطالياهاجمألمانيا،شرقيفيتقعأراضي

ماعرفولكنمقدسا.رومانياإمبراطوراالباباصارم629

وضعيفةصغيرةكانتالمقدسةالرومانيةبالإمبراطورية

وحاول.فقطالشماليةوإيطالياألمانياعلىواشتملت

ممالكهم،علىثانيةالسيطرة،لاحقوقتفىألمانيا،دوقات

متواصلبشكلتنقسمالإمبراطوريةكانتفقدوبالتالي

وحدةإيطالياولاألمانياتحققولم.الدائرةالحروبسمبب

.الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىالأراضيها

القوةالكنيسةسلطةأصبحت.الكنيسةسلطة

الفترةخلالبعضهامعأوروباربطتالتيالكبيرةالوحيدة

بأشكالتقريبافردكلحياةالكنيسةمستفقد.الإقطاعية

وتقوم،ولادتهعندالفردتعمدفكانخط.ومهمةعديدة

عندالدفنمرامحيموتتولى،زواجهعندالزفافبمرامميم

ته.وفا

أوروبافىللأرضمالكأكبرالكنيسةأصبحتكما

السادةمنعددمنحفقدبمالوسطىالعصورفيالغربية

رجاليؤديهاخدماتمقابلإليهاإقطاعاتالإقطاعيين

الكنيسة،علىالإقطاعيونالسادةهيمنالبدايةوفي.الدين

الحرية.منكبيربقسطتدريجيا،،الأخيرةظفرتولكن

مباشردورالدينلرجالي!شلمأنهمنالرغموعلى

بمااسمادةعلىسيطرواأنهمإلا،الإقطاعيةالحروبفي

فكان.بهمالخاصةالأخرىالأسلحةأنواعمنلديهمكان

منواحدا(النصرانيةالملةمنالطردي)1الكنسيالحرمان

الملةمنشخصطردإنإذ.الكنيسةأسلحةأعظم

وحرمانه،الكنيسةمنكاملافصلافصلهيعنيالنصرانية
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فيالإقطاعيةالدول

م6901:أوروبا

المقدسةالروماليةوالإمبراطوريةفرنساكانتحيث،ام690عامأوروبافيالسياسىالتقسيمالخريطهةهذهتوضح

الملكيةالأراضيحكموافقدالملوكأماالورد(.إقطهاعينبيلممهاكلحكموقدى،الإقطاعيةالدولمنكتيرمنمكونة

مملكةإنجلتراوكانتالأصفر.باللونتظهرالتيفرنسا()جزيرةفرانصدوإيلمسطقةالملكحكمفرنساوفي.فقط

التاني.وليمحكمها،موحدة

وإذا.نظرهمفيبهاالموعودالجنةإلىالذهابأملمن

السلطةفإنالطرد،هذابعدالتمردفىالسادةأحداستمر

أرضه.فىالموجودةالكنائسكلباغلاقتأمرالدينية

نأ،الارضتلكفييعيع!إنسانأيلايستطيعوعندئذ

أجراسأنكما.الكنيسةبمباركةيدفنأنأويتزوج

-هذهوالحالة-الناسوكانفيها.إطلاقالاتقرعالكنائ!ر

كانالذيالأمرالتمرد،حدإلىشديداتذمرايتذمرون

الإذعانعلى،المطافنهايةفيالعسيد،ذلكيجبر

للكنيسة.

العاشرالقرنخلالأوروبا،كانت.الناسجاة

يكنولم.السكانوقليلةومتخلفةفقيرةالميلادي

لكثافة،الأقلعلى،الأراضينصفزراعةبالإمكان

والأمراضالحروبأدت.والمستنقعاتالغابات

السكانإبقاءإلىالمواليدنسبةوانخفاضوالمجاعات

ثلاثينسوىالفردعمرمتوسطيكنولمالعدد.قليلي

من%02منوأقلقليلا،الاتصمالأوالسفروكان.سنة

كمأ6منأبعدلمسافةيذهبونكانواالذينهمالسكان

رأسهم.مسقطعن
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يتألف،الوسطىالعصورفي،الغربيةأوروباشعبكان

حكمواالذين)اللوردات(السادة:هيفئاتثلاثمن

الذينالدينورجال.القتالعملهموكانكبيرةإقطاعات

يعملونكانواالذينوالفلاحون.الكنيسةخدمةفيكانوا

الدينولرجاللأنفسهمالعيع!لقمةلكمسبالأرضفي

.واسمادة

اعتقدفقدالسيد،حياةمحورالقتالكان.السادة

يكونأنهوللحياةالمشرفالوحيدالأسلوبأنالسيد

يلبسونوهم،وفرلممانهمالسادةوقاتل.محترفامحارباالمرء

بالرماح،الضخمةالحربيةالخيولويمتطون،الثقيلةالدروع

الثقيلة.السيوفأو

بنظامتدريجئا،ما،محكلكافةالمقاتلينسلوكوأصبح

منيتطلبالفروسيةنظاموكان.الفروسيةبنظامعرف

تدريبيحفهئلفترةأنالفارسلقبينالالذيالشخص

شجاعاي!ضنأنالفارسفييفترضوكان.وشاقةطويلة

يفيوأن،محددةلقواعدوفقايقاتلوأن،القتالميدانفي

نظاميشتمل!صما.الكنيسةعنيدافعوأن،بوعوده

وكانأسساء.امعالسلوكلحسنقواعدعلىالفروسية

بالتدربيستمتعونالسلمأوقاتفيوفرسانهالمسيد

المطاعناتفييشاركونكانوأحيث،للحربامشعدادا

الفرسانمنمجموعة)بينوا!لبارزاتوآخر(فارس)بين

والفروسية.الفرسانان!:(.وأخرى

وكانت.القلعةأوالإقطاعىبيتهفييعيشالسيدكان

جذوعمنبأسيجةمحوطةبسيطةحصوناالأولىالقلاع

كانتفقدبعد،فيما،شيدتالتيالحصونأماالأشجار.

وفرسانهالسيدوكانالحجر.منبناؤهاوتم،ضخمة

اشئيسيةالقاعةفيويقامرونوشرابهمطعامهميتناولون

لعبةيمارسونجميعاهؤلاءوكانالمواقد.بجانبللقلعة

.والشطرجالنرد

علىتتدربالسيد،زوجة)الليدي(السيدةوكانت

،المنزلخدمعلىوالإشراف،والنسجوالغزلالخياطة

ين!أنالسيدبإمكانوكان.قليلةبحقودتىتتمتعوكانت

ولم.الأقلعلىواحداولدالهتنجبلمإذامنهازواجه

،ضروريأمرالتعليمأنالسيداتولاالسادةيرىيكن

والكتابة.القراءةتستطعكانتمنهمقليلةقلةفإنوبالتالي

ذوي،الدينورجالالأساقفةمعظمكان.الدينرجال

للكنيسة.حياتهمكرسواالذينالنبلاءمنالعليا،المراتب

أضبلاءايعي!كانكماوعاشوا،كبيرةإقطاعاتوحكموا

أكبروسلطةثراءمستوىفيبعضهموكانتماما.الاخرون

السمكرين.السادة

اللأديرة،منديرأيفييعيشونالذين،الرهبانكان

كانفقدالدير،ذلكلقواعدوفقايعيشوابأنمطالبين

فييومكلالساعاتمنمحدداعدذايمضواأنعليهم

وكان.الدينيةالمراسيممنبجزءوالقياموالصلاةالدراسة

البارزين،العلماءمنكانواالذين،الرهبانبعضالديريغادر

.الحكاممنغيرهمأوللملوكمستشارينويصبحون

سلكفيأصبحواالذين،الفلاحينمنعددوعمل

فىالقريةقسوعاش.القرىفيقساوسة،الدينرجال

والعونالنصيحةيقدموكان.كنيستهقربصغيركوخ

بالطقوسويقوم،بينهمفيماالمنازعاتويسوي،للفلاحين

والزواجالتعميدأجوريجمعونالقساوسةوكان.الكنسية

الفلاحينمثلفقراءكانواالقساوسةمعظمولكن.والدفن

خدمتهم.علىيقومونالذين

وعاشواجدا،قليلةالفلاحينحقوقكانت.الفلاحون

أسرةوكانتتقريبا.كاملبشكلسادتهمرحمةتحت

وحقولها.السيدحقولزراعةفىبعضهامعتعملالفلاح

يطلبهاكانالتىكافةالأعمالبإنجازأغلاحوناقامكما

إصلاحأوالحبوبوتخزينالخشبقطعمثل،منهمالسيد

والجسور.الطرق

علىينامونوكانوا،بسيطةأكواخفيالفلاحولىعالق

والبيضالأسمرالخبزويأكلون.بالق!قمملوءةأكياس

ماونادرا،واللفتالكرنبمثل،والخضراواتوالدواجن

باستطاعتهميكنلمكما.اللحمشراءباستطاعتهمكان

الإقطاعفيالطرائدملكيةلأن،السحكصيدأوالصيد

للسيد.تعودكانت

الراثيةالوسطىالعصور

الفترةفيأوجهاالوسطىالعصورحضارةبلغت

عشرالثالثوالقرنعشرالحاديالقرنمابينالواقعة

الوسطىالعصوراسمالفترةهذهعلىويطلق.الميلادي

الراقية.

الحاديالقرنخلالالأكفاء،السادةمنعددتمكن

منفتراتوتوفيرقويةحكوماتإقامةمن،الميلاديعشر

فقدلهذاونتيجة.الإقطاعىالنظامظلفي،والأمنالسلام

ونشاطاتلأفكارأنفسهميكرسواأنالناسبإمكانكان

.جديدة

الاقتصاديةالظروفتحسنت.الاقتماديالانتعالتق

جديدمنيرتحلونالتجارأخذحيثبمالحكمنظامبتحسن

المدنونشأتأوروبا.فىالقديمةوالمائيةالبريةالطرقعلى

المدنمعظموبرزت.للتجارةالرئيسيةالطرقطولعلى

كانحيثالدير.أوالكنيسةأوالمحصنةالقلعةقربالباكرة

للحماية.الأماكنهذهقربالرحالحطالتجاربمقدور

الذين،والحرفيينالتجارمنكلتدريجياالمدنفيواستقر

التجار.هؤلاءيبيعهاالتيالسلعيصنعونكانوا
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عشرالحاديالقرنخلالبالتزايدأوروباسكانبدأ

عنبحثاالمدنإلىمنهمكبيرعددوارتحل.الميلادي

الضياعبمغادرة،نفسهالوقتفى،الفلاحونوبدأ.العمل

تجاراالفلاحينهؤلاءبعضوأصبح.جديدةحياةعنبحثا

الأراضيبزراعةألاخربعضهمقامحينفي،وحرفيين

وقد.الغذائيةبالموادلممكانهاوزودوا،المدنخارجالواقعة

قدكانتالتي،التجارةالوسطىالعصورمدنشجعت

سكانفاشترى،التجارةلنمونتيجةرئيسيبشكلبرزت

بدورهم.التجارهؤلاءليبيعهاسلغاوأنتجواالسل!المدن

قبل،منأفضلبالزراعةتتعلقأساليبالفلاحونتعلم

غذائيةموادوأنتجوا،بالمسلميناتصالهمبفضلوذلك

فىالفلاحونوبدأ.السكانيالنمولمواجهةمتزايدةبصورة

ومناشرالحنطةطواحينلتدويرالمائيةالطاقةاستخدام

الغاباتبقطع،للزراعةأراضيفاستصلحوا.الخشب

.المستنقعاتوتجفيف

الإمبراطوريةأياممنذمرةولأول،الأوروبيونأخذ

فقد.حدودهمخلفالواقعبالعالميهتمون،الرومانية

الإمبراطوريةشعوبمعللمتاجرةبعيداالتجارارتحل

الحروبشجعتكماأوروبا.شرقيجنوبفىالبيزنطية

انظر:.الأوسطالشرقمعايلأوروبيةالتجارةالصليبية

الصليبية.الحروب

والبندقيةوبيزاجنوهمنكلفي،الإيطاليونوبنى

سلعلحملالسفنمنضخمةأساطيل،المدنمنوغيرها

منكلفيالتجاريةالمراكزإلى،المتوسطالبحرعبرالتجار،

معهم-يجلبونالإيطاليونوكانإفريقيا.وشماليأسبانيا

تصدركانتكما.البحريةالموانئتلكمنسلعا-بالمقابل

شكلوقد.والصينالهندمنكلفىمدنمنكثيرةسلع

التجارةلتنطمالهنزيةالعصبةآلمانياشماليمدنفيزعماء

الشمالية.أوروبافي

الدوليةالتجاريةالسوقفي،سلعهمالتجاروتبادل

الطرقطولعلىالواقعةالمدنفيتقامكانتالتى،الكبرى

فيتقامسوقكلوكانت.الرئيسيةالآوروبيةالتجارية

التجاروكان.سنةكلمنالاخرعنمختلفوقت

مقاطعةأصبحتلقداخر.إلىمعرضمنيرتحلون

مكانافرنسا،منالشرقيالشمالفىالواقعةشمبانيا،

علىتقعشمبانيافمدن،الكبرىالأوروبيةالأسواقلأولى

جلب.الشماليةبأوروباإيطالياتربطالتىالتجاريةالودتى

.المعارضهذهإلىالصوفيةالأقمشةالفلمنكيونالتجار

منوالعطوروالتوابلالحريرالإيطاليونالتجاروجلب

أوروبامنتجارجلبكما.والصينوالهندالأوسطالشرق

لم.الكريمةوالأحجاروالخشبالفراءوالشرقيةالشمالية

تبادلواوإنما،فحعسبسلعهمنقلعلىالتجارنشاطيقتصر

بالزراعةالمتعلقةالجديدةالطرأئقحولالأفكارأيضا

وبقيةأوروبافيتقعالتي،والأحداثالحد!ةوالصناعات

العالم.

مجردالأولىالمدنكانت.الوسطىالعصورمدن

وعلى.كنيسةأوقلعةأسوارخارجتقعصغيرةمستوطنات

تمفقد،كبيرةوأصبحت،نمتقدالصغيرةالمدنأناعتبار

علىبالسهرالأسوارعلىالجنودوقامحولها.الأسواربناء

لأن،المدنازدحمتماوسرعان.المغيرةالجيوشمراقبة

وانتصبت.للسكنالمتاحةالأرضمساحةحددتالألمموار

يبنواأنالسكانواضطر.مكتظةبصورةمتجاورةالمباني

الثمن.باهظةكانتالأرضلأننظرا،طوابقفيبيوتهم

أدوار.ستةأوخمسةمنمؤلفةالمبانيمنالعديدوكان

كما،وقذرةومظلمةومتعرجةضيقةالشوارعكانت

رصفتقد،الميلاديعشرالثالثالقرنحتىتكن،لمأنها

فيوقماماتهمنفاياتهمكليرمونالسكانوكانبعد.

فيالسكانوبدأ.بسرعةالأمراضوانتشرت،الشوارع

برصفالميلاديعشرالثالثالقرنخلالالمدنبعض

هندسيةبراعةيتطل!كادالوسطىالقرونفىحجريجدارتشييد

مربعاتش!صلديالحجارةيقطعونوهمالعمالالصورةتظهر.فائقة

،متحركسلمعتباتع!بالمشيرحليقوم.الرافعةإلىويحملونها

شبتالذيللعامللإيصالهاسلمامتسلقاالخرسانةيحملوآخر

مكانها.!يالححارة
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التيالخطواتبعضاتحذواكماخشن.بحصىشموارعهم

العامة.بالصحةالاهتمامزيادةاستهدفت

معهيصطح!الليلخلاليخرجالذيالمواطنكان

الفوانيسهؤلاءيحملوكان.اللصوصمنلحمايتهخدمه

نإ.كلهاالمدينةشوارعفيالإضاءةلانعداموالمشاعل

جعلوالشموعوالمشاعلللفوانيسالواسعالاستخدام

صيالمدينةتهددالتيالأخطارأكبرمنواحداالحريق

بيوتايملكونالاترياءالمواطنونكانوإذا.الوسطىالعصور

مصنوعةكانتالبيوتمعظمأنإلاوالقرميد،الحجارةمن

نأهائلحريقإلىبالسمبةالممكنمنوكان.الخشبمن

بفرنسارونفمدينةالوجود.منبأكملهامدينةيمسح

.أم225وأم002بنمامراتستجميعهااحترقت

بتأمميسقامواالمدنفيوالحرفيونالتجارالمشقرأنبعد

أضقابةاحمتوقد.النقاباتاسمعليهاأطلقتنظيمات

فىأ!ايتعرضونالتيالجائرةالممارساتمنأعضاءها

ب!تالممازعاتوسوتوالأجور،الأسعاروثبتت.عملهم

العمل.وأربابالعمال

فعندما،المديمةإدارةفيمهمادوراالنقاباتأدتوقد

قليلةقوانينسوىالمدنفييكنلمالنقاباتأولىتنظجمتم

الأرضيملكالذي-السيدوكان.والحرفيينالتجارلحماية

علىوفرضهاالقوانينبسنيقوم-المدينةعليهاقامتالتى

بالسلطة،يظفرونالمدينةسكانكانوعندما.السكان

وكانت.بأنفسهمأنفسهمحكمبحقيطالبونكانوافإنهم

الشعبمنحعلىالسيدتحبر،كثيرةحالاتفي،النقابة

أضقاباتاوقادت.الذاتيالحكمحقوقبعضتمنحهبراءة

وأسهم،أ!ذاتياالحكماأجلمنالمدنس!صاننضال

الجديدةالحكوماتبإدارة،الأحيانمنكثيرفيأعضاؤها،

.النقاباتانظر:.للمدينة

الانتعاشأدى.الإقطاعيالنظامافممحلال

الاجتماعيبالتنطمتتعلقكثيرةتغيراتإلىالاقتصادي

نمومعأ!لاستخدأمالأموالعادتفقدلأوروبا،والسياسى

وأخذ.الصليبيةوالحروبالمدنونشوءوالصناعةالتجارة

الناساعتمادقلةبسببالاضمحلالفيالإقطاعيالنظام

إلىالضياعمنالفلاحينمنكبيرعددوفر.الأرضعلى

الذيبالمالحريتهمآخرونفلاحوناشترىكما.المدن

سادةوشجع.المدنلسكانالغذائيةالموادببيعجمعوه

مئكما.مدنهمإلىللقدومالجددالمستوطنينالمدنبعض

فياستقرواالذينللفلاحينالحريةالسادةمنكبيرعدد

مدنهم.

نظاممبدأعلىتأسه!الذيالإقطاعيالنظامبدأ

السادةبمقدوروأصبحأيضا.ال!ضمحلالفيالضيعة

أحسكريةاالخدمةعلىلنحصولالأموالدفعالحاكمين

مكنتهمحيث،ال!قطاعاتيمنحواأنمنبدد!والسياسية

الذينوالموظفينللجندأفضلأجوردفعمنتروتهم

خدماتعلىبالمقابلالسادةحصلوقد.يستأجرونهم

.قوةأكثروحكوماتهمالسادةهؤلاءغداوبالتالى.أفضل

العصورخلال،والفنونالتعليمكرس.والفنونالتعليم

الكنيسة.لمملطةوتعزيزالإلهلتمجيد،الراقيةالوسطى

سنةمابينالفترةفي،الفنيةوالإنجازاتالأف!صارع!صستو

ال!صيسة.تأثيرح!أ03و.0011

لبناءبالأموالالسواءعلىوالعمالالامراءكلألحسهما

العصورمدنفوقشمختالتيالحجريةتدرائياتال!ط

والأشكال،الملونةالزجاجيةالنوافذصورتوقد.الوسطى

منأنهظنمماأحداثا،أمماتدرائياتازخرفتالتيالمنحوتة

منمستمدةأخرىقصصعنفضلا،المسيحالسيدحياة

الكاتدرائياتولاتزال.أيديهمبينالتيالإنجي!!نسخة

وريمستشارترمثل،الفرنسيةالمدنفىأساحاالموجودة

الوسطىالعصورشعوببإيمانتذكر،:باريسوأميان

نية.أضصرابا

الإسلاميةالحضارتينمعالمتزايدألاحت!صاكوأعاد

فقدتهاقدكانتالتي،المعرفةمنكبيراقدراوالبيزنطة

بعضترجمفقد؟الرومانيةالإمبراطوريةسقوطمنذأوروبا

الملونالنوالدىبزحاحالكاتدرائياتيزينونكالواالوسطىالعصورفى

المسلمير.مىصماعتهتعل!واالدي
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ودرسوااللاتينيةاللغةإلىوإغريقيةعربيةكتاباتالعلماء

بمؤلفاتدرايةعلىالعلماءمنالكثيروغدامعانيها.

العربيالفيلسوفشروحبفضلأرسطوالإغريقيالفيلسوف

وتناقش.والمسلمينالعربالعلماءمنوغيرهرشدأبن

الكنيسة.تعاليمتعارضأرسطوتعاليمكانتإذافيماالعلماء

ميدانوكتاباتهمالعلماءهؤلاءمناقشاتجراءمنظهروقد

منوكطن.المدرسيةانظر:.المدرسيةأسمعليهأطلقفكري

بيترمنكلالفترةهذهفيوالكتابالأساتذةكباربين

الاكويني.وتوماالكبير،وألبرتأبيلارد،

يحاضركانحيث،الكاتدرائياتفىالطلاباحتشد

دعيتتنظيماتوالعلماءالطلابوشكلالعلماء.هؤلاء

فيوتخرج.الحرفييننقاباتتشبهوكانت.بالجامعات

الجديدةوالدولالكنيسةبخدمةقاموأرجالالجامعاتهذه

والتعليم.الأدبوكتابةوالطبالقضاءوممارسة

العئأخرةالوسطىالعصور

الطريقتدريجياالوسطىالعصورأوروبافسحت

.ام05و.0013مابينوذلك،الحديثةأوروبالظهور

منم!ترة،الفترةهذهخلال،الوسطىالعصوروتداخلت

مناقشةحول.النهضةبعصرالمعروفةالأوروبيالتاريخ

،الفترةهذهخلالوالتعليمالفنفىالكبيرةالتطورات

النهضة.عممرانظر:

فيحدثالذيالتقدممنالرغمعلى.التقدمتوقف

حضارةفىأخرىحقولأهناكأنإلا،والتعليمالفنميدان

لقد.تراجعتأوحالهاعلىظلت،الوسطىالعصمور

دونواجتماعيا،اقتصادياايلأمامإلىأوروباتقدمت

حيثبمالراقيةالوسعطىالعصورخلالتقريبا،،انقطاع

الظروفوتحسنت،ثابتبشكلالتزايدفيالسكانا!متمر

كبيرا.توسعاوالتجارةالصناعةوتوسعت،الاجتماعية

عشرالرابعالقرنفيجميعهاانتهتالتطوراتهذهولكن

اوساطالتذمروساد،السكانعددتناقصحيث،الميلادي

.والتجارةالصناعةوانكمشت،الشعب

فيكبيرادوراالطبيعيةوالكوارثالحروبأدت

جمتعامالمائةحرباندلعتفقد،الأوروبيالتقدمتوقف

حتىأم337عاممنذاستمرتالتىوفرنسا،إنجلترا

واسعتنفدتالتجارةالحربهذهوأعاقت.ام453عام

أدىكماعام.المائةحربانظر:.الأمتيناقتصاديات

إلىالاوروبيالإقطاعونظامالإقطاعيالنظامتحلل

وقام.تقريباأوروباأرجاءشتىفيأهليةحروب

منالحريةعلىللحصولدمويةبثوراتالفلاحون

الذينالأثرياءالتجارالمدنفيالعمالقاتلكما،السادة

.قوةولاحولبلافقراءأبقوهم

أودىالذيالأسودبالموتماعرفالناسشقاءفيوزاد

وسنة1347سنةمابينتقريئا،أوروبا،سكانربعبحياة

الطاعونأشكالمنشكلهوالأسودوالموت.أم035

سنواتجلبتكما.الأوبئةأسوأمنواحدأوكان،الدبلي

والمجاعة.والمرضالموتوالفيضاناتالقاسيةالقحط

النظامانهيارأضعف.الملكيةالسلطاتتطور

وما0013)الميلاديعشرالرالغالقرنفيالإقطاعي

نفسهالوقتوفيبعيد.حدإلىالإقطاعيينالنبلاءبعدها(

وبمساعدة.الملوكأثرىقدالاقتصاديالازدهارفإن

أماالنبلاء.علىلمملطاتهمالملوكفرضالمؤجرةالجيوش

وبرماح،طويلةبأقواسحديثاسلحتالتيالملكيةالمشاة

تهزمأناستطاعتفإنهاوبالمدافع،بايكستسمىكانت

الإقطاعيين.الفرسانجيوش

قوتهممنكثيرازادواالملوكفإننفسهالوقتوفي

،المدنفىالوسطىالطبقةلمساندةكسبهمطريقعنوذلك

بدفعوذلكالملكمؤأزرةعلىالمدنسكانوافقفقد

.جيدةوحكومةوسلامأمنعلىالحصولمقابلضرائب

الحديثة.أوروباولدتأنالتطوراتهذهنتيجةمنوكان

معالبابواتسلطةتنامت.الكنيسةفياضطرابات

مريغنزاعاتظهورإلىأدىالذيالأمر،الملوكسلطةتنامي

دوراالكنيسةرجالوأدى.الدولةوحكامالكنيسةحكامبين

شمؤونفيالملوكتدخلوكثر،السياسيةالشؤونفيمتزايدا

استقلالهمعنأحيانايتنازلونالبابواتوكان.الكنيسة

سنةمابينبخاصةهذاحدثوقد.للملوكويستسلمون

البابواتحكمعندماوذلكام،377وسنةأم903

إلىالبابواتعادأنوبعدبفرنسا.أفينيونمدينةمنالكنيسة

انتخابحولالدائرةالمنازعاتبسببالكنيسةتمزقتروما

ثلاثة،الأحيانبعضوفي،اثنانادعىحيث؟البابوات

بنفوذالضررالمنازعاتهذهمثلوألحقت.البابوياللقب

الكنيسةلشؤونالنقدتوجيهإلىأدتكما،الكنيسة

الغربية،لأوروباالدينيةالوحدةوضعفت.الكنسيةوالتعاليم

القرنفيحدثالذيالكنسياللإصلاخإلىوقادت

النصرانية.البابابمأنظر:.الميلاديعشرالسادس

خلالوالفنانونالعلماءكان.الإنسانيةالنزعةظهور

وتركز،الدينيبالفكراهتماماأقلالمتأخرةالوسطىالعصور

علىأطلقوقد.والعالمالناسفهمعلىأكثراهتمامهم

وكمان.الإشايخةالنزعةاسمهذهالجديدةالنووجهة

علىركزواقدوفنانوهمالقدامىوالرومانالإغريقعلماء

المتأخرةالوسطىالعصورعل!اءأما.الإنسانيةالدراسات

واستوحواالقديمةالمؤلفاتاكتشافأعادوافقدوفنانوها،

أكثردينيةغيرأبنيةتصميمفيالمعماريونوبدأإلهاما.منها

والنحاتونالرسامونوبدأ.الكاتدرائياتتصميممن
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دراسةوكانت.أعمالهمفيوالطبيعةالإنسانبتمجيد

للنصرانيةالسالقةالعصورفيعاشوأالذينالمؤلفينأعمال

المتأخرةالوسطىأعصوراوخلالالعلماء.لبهجةمدعاة

وإنما،اللاتينيةباللغةلاوالنثرالشعركتابعددتزايد

فتحوقد.والإيطاليةالفرنسيةذلكفيبما،المحليةباللغات

جديداأدبياعصراالمحليةللغاتالمتزايدالاستخدامهذا

الشعب.عامةإلىوالأدبالتعليمتدريجياوقدم

والاقت!هماديةالسياسيةبالمتغيراتتدريجياأورولاتأثرت

:مع.المتأحرةأ!سطىاالعصورفيحدثتالتيوالثقافية

عصرهناكيعدلمالميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

تؤثرظل!تمؤسساتهاوالوسطىالعصورثقافةلكن.وسيط

الحديث.الأوروبىالتاريخفى

أمخربيةاأوروبافىالسياسيةالتطهوراتمناقشةوبغرض

بلجيكا؟النمسابمانظر:،الوسطىالعصورفترةأثناء

أسبانيابمهولندابمإيطاليا،ألمانيا؟فرنسا؟إنجلترا،

.سويسرا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أسورمديةاالعمارةالأثات

المايكمحالأدب

معاهدة!رداد،اللوتريالدينياللإصلاخ!

لفروسيةواالفرسادلإقطاعا

الفلسمةالأورودىالإقطاع

ا!يل!!االبيزنطيةالإمبراطورية

القلعةالمقدسةالرومانيةالإمراطورية

أغناالغالبلاد

ش،القوطىالإق!هاعىبيعة

الحاتدرائيةوالتعليمالتربية

الفر،الكارولمجياضتم!جلياالتصوير

الحرالميةالكمتمودصعامالمائةحرب

تا!صحالماالصليجيةاو!لحرا

ا!لكمجلسالدرحا

المحطوطةالديمقراطية

المدرسيةلرقصا

يةالمديمةلقداروما

لمسرحيةاحاجلزا

لمكتبةاعةرالىا

الملاساللإبحليزيةالأراضيسجل

الكلاسيكيةالمو!ميقىشارلماد

الإنساليةتارلإلمرعة،العالم

أسصرايةاالهريةالعصمة

اسقا،تاالحهضةعصر

المورمنديولىالمظلمةالعصور

الهمحىالعلم

تمردتايلى،واتوالمسلميرالعر!عدالعلوم

اليومرلعمارةا

الموضوعصرعنا

ياتالبدا-أ

الكميسةخالجرماليةالعزواتأ

رولنحيةالكالإصراطوريةا-ديةالرسورولاأ-!

عيةلإقطااوروباأ-2

الكميسة-سلطةجالإقطماعيالمطام-أ

الناسحياةدال!قطاعىا!صه-!

الراقيةالوسطىالعصور-3

الاقطاعىالسظاماضمحلال-جالاقتصاديالاشعايق-أ

والفمونالتعليم-دأ!سواأحصورامدد!-

المأخرةالوسطىالعصور-4

الكنيسةمياضطرالات-جاضقدماتوقص-أ

الإسماليةالزعةظهور-دالملكيةالسلطاتتطور-ب

أسئلة

القردفيالأوروليةالحياةالحرمانيةاصعزواتاعيرتكيف

؟الحيلاديالحمامس

خلالالتعليمع!حافطخااللتاناحصسسيتاناالمؤسستادما-2

؟هـةالبا!اسسصىاأحصورا

شارطالى؟إبحاراتما-3

الوسو؟العصورفىلأورولاأنجرماداو؟الإقصاعىالمطامما-4

الوسطىالع!حورمحتمعممهاتألىانتيالتلاتالطكبقاتما

الإدطاعية؟العهودحلال

الراقية؟الوسوالعصورحلالالمددتطورتلمادا-6

والموتوالحقابةالتالعوالمقطعالأورولىلالإقطاعالمقصودما-7

؟لأمودا

أمحصوراأواخرفيوالاقتصاديالاحتماعيالمموتوقصلمادا8

الوسو؟

المتأحرة؟الوسوالعصورفيالكحيسةأضعفتالتيالقوىما

الوسو؟العصورمجتمععلىأثرتوكيف؟الإلساليةاضعةما01

قانونلإطاعةعمدعنعدنيرفضالمدليالعصيان

منشكلاالمدنيالعصيانيستخدمونالناسوبعضما.

قوانينأنهايعتقدونماإلىالانتباهلإثارةالاحتجاجأشكال

يحركأنويأملونوالدستور،تتفقلاعادلةغيروسياسات

وأناس.والعدالةيتفقمالالإصلاح،الاخرينهذاعملهم

وأدينيفردياعتقادمسألةالمدنيالعصيانيعدونآخرون

أنهايعتقدونالتىالقوأنينإطاعةيرفضونوهم.أخلاقي

الشخصية.مبادئهمتنتهك

.العقابمنالهروبيحاولونالقانونمنتهكيومعظم

بالعصيانيقومونالذينهؤلاءفإنأخرىناحيةومن

،القانونمخالفتهمعلىعقابهملتقبلمستعدود،المدني

الذيبالوضعالشديداهتمامهميظههرونالطريقةوبهذه

عليه.يحتجون

ولكن،العنفيستخدم!ونالقانونمنتهكيمنكثير

العنف،باستخداملاتتم،المدنيالعصيانأشكالمعظم
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بالأمن،والإخلال،الشغبعنعادةتختلفوهى

الشديدللاعتراضالأخرىوالأشكالالتمردعنوكذلك

والسلطة.القانونعلى

التاريخمدارعلى.المدنيالعصيانتبريريمكنهل

مجتيمفيالمدنيالعصيانعلىالموافقةعدمالشائعكان

المواطنينأنالناسبعضيدعى.والنظامالقانونعلىيقوم

عادلةغيريعدونهاالتيالقوانينإطاعةعدمإلىمضطرون

مثلإنويقولون.العنصريبالتمييزالخاصةالقوانينمثل

لاختباروسيلةأفضليعدأنيمكنللقانونالانتهاكهذا

.القانوندستوريةمدى

انتهاكبتاتاالصوابمنليسإنهاخرونأناسويقول

عمدعنقانونأيتحديأنوحجتهمعمد،عنماقالون

حركةأيةأنويعتقدون،الأخرىالقوانيناحتقارإلىيقود

العنفإلىتقودأنويمكن،المجتمعتضعفالمدنيللعصيان

والفوضى.

الحالاتفىالمدنيالعصيانالناسمنالكثيريقر

فيوحجتهمالعنفاستخدامعدمبشرطفقط،القصوى

خلالمنشرعيةبطريقةمعالجتهيمكنالظلمأنذلك،

الناستعطي،الحرةفالانتخابات.ديمقراطيةإجرأءات

ن!هم.وجهةعنوالتعبيررؤسائهملاختيارالفرصة

فيالحقتحمىمختلفةدستوريةنصوصافإنوكذلك

والاعتراض.الخلاف

المدنيالعصيانالناسمارس.المدنيالعصيانتاريخ

الحكومةأمرتحينماإنهويقال،السنينمئاتمدىعلى

فأجابوا،الناستعليمهمبإيقافالسلامعليهعيسىحواري

الثالثالقرنوخلالالبشر.طاعةمنأفضلاللهطاعةأن

الأكوينيتوماالنصرانيالدينرجلأعلن،الميلاديعشر

قوانينتتعارضحينماالأرضحكامعصيانالناسيلزمأنه

السابعالقرنوخلال.الإلهأوالطبيعةقوانينمعالدولة

الدينيةالطوائفبعضعرفت،الميلاديينعشروالثامنعشر

المستعمراتفيالمثالسبيلوعلى،المدنىبعصيانها

الكويكرزطاثفةرفضتأمريكامنهاتشكلتالتيالأصلية

موافقتهملعدموذلك،العسكريةللأغرأضالضرائبد!

عشرالتالممعالقرنمنالخمسينياتوفي.الحربعلى

المتحدةالولاياتفيالرقيقتجارةإلغاءمذهبأنصارعصى

إلزامإلىيهدفكانالذيالعبيد،هروبقانونالأمريكية

.بالقوةبالعودةالهاربينالعبيد

المرأةحقوقحركةقياداتمنكثيراممتخدمت

إميلينقادت.مطالبهنإلىالانتباهلإثارةالمدنىالعصيان

النساءالعشرينالقرنأوائلخلالبريطانيافيبانكهيرست

علىللحصولحملةفيالاقتراعحقبمئالمرأةالمناديات

للرجل.مساويةانتخابحقوق

منواحداثوريوديفيدهنريالأمريكيالكاتبوكان

قضى.المدنىالعصيانعنالدفاعفيتأثيراالمتحدثينأكثر

الضرائب،دفعلرفضهالسجنفييوماأم846عامفى

العبيدعلىتقبضلحكومةولاءلهليسأنهحجتهوكانت

نطاقلتومميعالمكسيكعلىحرباوتشن،الهاربين

المدنيالعصيانواجباتعنمقالتهوفي.العبودية

قانونأيطاعةرفضالناسعلىأنأعلنأم(،)984

عدالته.بعدميعتقدون

فىغانديالمهاتماعلىكبيرتأثيرهذهثوريولمقالةكان

معارضةإفريقياجنوبفيقادام609عامففيالهند.

الاسيويينضدالعنصريةللتفرقةالعنفاستخدامدونسلمية

إضراباتفيالهنديالشعبقادذلكوبعد.ترانسفالفي

الحكممنأنفسهملتحرير،ومعارضةاحتجاجومسيرات

.أم479عامالاستقلالعلىفحصلوا،البريطاني

الخمسينياتخلالالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وآخرونكنجلوثرمارتنقامالعشرينالقرنمنوالستينيات

لقوانينعمدعنبمخالفة،المدنيةبالحقوقالمشتغلينمن

لمحاربةكوسيلةوذلك،العنصريبالفصلالخاصةالجنوب

فيتناملحربالمعارضينمنكثيرقامكما.العنصريةالتفرقة

محاولةفي،قانونيةغيربأعمالأم(1-759)579

الأمريكية.المتحدةالولاياتسياسةلتغيير

تسجيلاخرونورفض،الضرائبدفعبعضهمرفض

وخلال.الإجباريةالعسكريةالخدمةفيأسمائهم

دوناحتجاجاتقامتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

لحكومةالعنصريالفصلسياسةضدالعنفاستخدام

إفريقيا.جنوبفيالبيضاءالأقلية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأصغرلوثرمارتن،كنججولدنإميلين،بالكهيرست

اله!دديفيدهنريثورو،

كرمشندموهنداس،غاندي

يتم،المذاقحلوالقوامغليظسائلالميقبعصدر

تموقد.القيقبأشجاربعضسائلمنعليهالحصول

أحدأنهعلىالشماليةبأمريكاالسكرقيقبتصنيف

الحلوالغذائىالمنتجهذاعلىللحصولالرئيسيةالمصادر

.المذاق

الكعكعلىالقيقبعصيرالناسبعضيضع

عصيرأنواعولكن،الأخرىالأطعمةوبعضوالبسكويت

منصغيرةكميةعلىتحتويالناسيستخدمهاالتيالقيقب

منتتكونالمنتجاتهذهومعظم.الحقيقىالقيقبعصير

وعصيرالسكرقصبوعصيرالقيقبعصيرمنتشكيلة

يستخدمونالقيقبعصيرمنتجيوبعض.الشاميةالذرة
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:حلوى،القيقبوقشدةوزبدة،القيقبسكرلعملبعضه

اللينة.القيقب

علىيحتوياللونعديممائىمحلولالقيقبوعصارة

علىوللحصول.والأملاحالأحماضمنوالعديدالسكر

طبتتراوحكميةتمستخدمالقيقبعصيرمنلترات)83

السائل.هذامنلترا017و013

لجمعوسيلتينإحدىباتباعالعصائرمنتجوويقوم

يقومالمنتجكانأغديمةاالوسيلةففيالأشجار.منالسائل

معدنيةأنبوبةويدخل،الشجرةفيفتحتينأوفتحةبحفر

هـيصتالأنبوبةداحلالسائ!يتدفقوعندئذ.فتحةكلفي

إلىالأوعيةهذهالمثتجويأخذ،بالأنبوبةالمعلقالوعاءفي

السكر.بيتيسمىمبنى

بإدخالالمنتجفيقوم،حداثةالأكثرالوسائلفىأما

أسمائلافيتدفقبالأشسجار،تحفرفتحاتفيمعدنيةأنابيب

بالأوعية،موصولةتكونالتيالأنابيبهذهخلالمن

تحملالتىالأنابيبمنبشبكةموصلةتكونبدورهاوالتى

السكر.بيتإلىالسائل

شىغثيهيتمالسكربيتإلىالسائليصلأنوبعد

اعمليةاهذهوفيالتبخير.جهازيسمىوعميقطويلوعاء

معظمايتبخرحيثالقيقبوطعمالونعلىالحصولأ

بعضويترك.الصافىالقيقبعصيرويبقىبهالموجودالماء

الحصولمرحلةمنأكبردرجةإلىيغليالسائلالمنتجين

أغيقب.اسكرعلىللحصولوذلكالعصيرعلى

كانالميلاديينعشروالتالممععشرالثامنالقرنوخلال

مهمعنصرأنهعلىأمريكابشماليصنفالقيقبسكر

فيهبالاتجارلهالمنتجةالمناطقسكانقاموقد.الأطعمةفي

أصئوقد.والخدماتالأغذيةمجالفيعديدةلاغراض

أواخروفي.القيقبسكرمنسعراأقلالقصبسكر

القيقبسكرمحلالقصبسكرحلعشرالتاسعالقرن

.ال!غراضمعظمفي

ن!كاتحالياالأغذيةاشمرح!اتبعضوتستخدم

لختلفمذاقهاولكن،الأغذيةبعضفيالصناعيةالقيقب

الطبيعي.القيقبسائلمذاقعنمابش!ول

القيفب.:أيضاان!

)المحذ(.الرجلانظر:.المأبصعضلات

.تتحركالجسمأجزاءيجعلمرنقوينسيجالعضللأ

.العضلاتأنواعبعضلها-القليلعدا-الحيواناتوجميع

،الحركاتأنواعمختلففىالعضلاتالناسيستخدم

فيأيضاالعضلاتوتساعد.الرمىأوالقفزأوالمشيمثل

قويجسمعلىوالمحافظةللنموالضروريةالأنشطةتأدية

لمفئالفكعضلاتالناسيستخدمفمثلا،.وصحيح

خلالالطعامتحريكفىأخرىعضلاتوتساعد.الطعام

الهضم.عمليةعلىتساعدكماوالأمعاء،بالمعدةوجوده

ليدور.الدمالدمويةوالأوعيةالقلبعضلاتوتدفع

ممكنا.التنفسالصدرعضلاتوتجعل

ينمووعندما.الجسمأجزاءكلفىالعضلاتتوجد

العضلاتوتكونأكبر،العضلاتأجزاءتصبحالشخص

تقريبا.الجسموزننصفالبالغفى

ويصف.الإنسانعضلاتأساساأ!ةالمقامذهوتناق!

.الأخرىالحيواناتفىأصعضلاتاالأخيرالجزء

العضلاتأنواع

عضلة006أكثرمنعلىالإنسانجسميحتوي

نوعانوهناك.معينةأسماءلها042منها،رئيسية

هيكليةعضلاتأ:العضلاتمنأساسيان

ملساء.عضلات2-

بينيجمعالقلبيةالعفملةيسمىثالثنوعويوجد

وهذهالملساء.والعضلاتالهيكليةالعضلاتصفات

فقط.القلبفىتوجدالعضلة

العضلاتأنواع

العضلات:العضلاتم!ألواعثلاتةع!الإسسادحسهايحتوي

العضلاتاجافأوتحتوي.القلبوعصلةالملساءا!ضلاتزا،اعي!صليها

لبيةعماصروللأليافالتخططات.عليهايطلة!أشرطةا!يكليةا

لواةعلىوتحتويلهاتخططهاتدلاالملساءالعضلاتأما.النواةتدعى

فيدرديةولواةتحططاتالقلبولعضلةالأأجا!.م!كلفىواحدة

الأليالص.منكل

!!!

الهيهيةالعفملات

الملساءالعضلات

القلبعفملة
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الهيكلعظامتماسكفىتساعد.الهيكليةالعضلات

تحريكعلىوتعمل.شكلهالجسموتعطيبعضمعبعضها

منالأكبرالجزءالهيكليةالعضلاتقكونأيضا.الجسم

والوجه.والرقبةوالصدروالبطنوالساعدينالساقين

حمسبحجمهافيكثيراالعضلاتهذهوتختلف

صغيرةمثلاالعينعضلاتفتكونتؤديها.التىالوظيفة

وقوية.كبيرةعضلاتهتكونالفخذولكن،وضعيفة

العفلية.الأليافتسمىخلايامنالعضلاتكلوتتكون

العضليةالأليافالافمنهيكليةعضلةكلتتكون

تحتالأليافهذهتفحصوعندما.الطويلةالأسطوانية

تسمىناصعةمبنحزمةتتبادلداكنةأحزمةترىالمجهر

أيضاالهيكليةالعضلاتتسمىالسببولهذا.التخططات

انحططة.العضلات

الرفيعةالخيوطتتداخلعندماالتخططاتهذهتحدث

منالسميكةالخيوطوتتكون.بعضمعبعضهاوالسميكة

منأساساالرفيعةالخيوطوتتكون،الميوسينيسمىبروتين

الأكتين.يسمىبروتين

متخصصةأجزاءعدةالعضليةالألياففيتوجد

.النوىتسمىعناصرعدةعلىعضلةكلوتحتوي.أخرى

علىتعملالنمو،لتنشيطموادعلىالنوىهذهوتحتوي

عندماالعضليةالليفةمنالختلفةالأجزاءإصلاحإعادة

المتقدراتآلافعلىأيضاعضليةليفةكلوتحتوي.تبلى

أهمبعضالرسميوضح.معينةأسماءلها42"حواليمنها،كبيرةعضلة06"منأكثرعلىالإنسانجسميحتويالهيكليةالعضلات

الحارحية.الهيكليةالعضلات

العينيةالدويرية

الماصغة

الفميةالدويرية

الحتاثيةالقصية

اليةلدا

الكبيرةالصدرية

العريصةاليريةس--

الأماميةالمستحارية----

!سص

الىاسيندات

المطيةالمستقيمة-

الكعبريةاشسغية-س-

الكعبريةالرسغية

المتية3كا!او

الريصةيةاللطس-!ء-الموترة؟

العالية-كاص،بهئئال!د*لمه!س!ى"

الطولجةالمقربة

المحيفة-!حخ!ث!!سا

الخياطية!---

الفحديةالمستقيمةء-س!--7-

الوحمتسيةالمنسعة-----

ال!!سيةالمتسعة7-س

الطويلةالتسظوية-حس!

الأماميةالظسبوية----س*-ء!!-

الطوبلةالأصعية

الممحر!ةشبه

الدالية-

المعشةشبه

الكبيرة

الرؤتلاتة

العربالطصية

الوالألوية

الألو

المحدالرأسيراتنر

الحصصو

المصف
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هذهوتنت!.النقانقتشبهالتيالصغيرة)الميتوكوندريا(

عملها.وتأديةللحياةالليفةتحتاجهاالتيالطاقةالبنيات

بنسيجبعضمعبعضهاالعضليةالأليافترتبط

بالعظامالهيكليةالعضلاتنهاياتوتتصلفام.

وتتعلقوترا.يسمىومرنقويضامنسيجبولمساطة

عندماساكنةتكونبعظمةالعضلةنهاياتإحدى

وتسمىالمنشأ،أضهايةاهذهوتسمى.العضلةتنقبض

!ابالعظمةمتصلةوتكونالمذرز.الأخرىالنهاية

العضلة.تنقبضعندماتتحرك

عضلاتعدةتحونمنت!يمباالشخصيقفوعندما

أعضلاتاشتستطيعصلئا.الجسملتجعلمنقبضةهيكلية

الجزءيبقىبينمايتحركالجسمتجعلأنأيضاالهيكلية

الأنهابالطريقت!تأ!ي!طيةاالعضلاتوتعملثابتا.الاخر

زوجحسلمنالعضلاتإحدىوتسمى.ازدواجفيتعول

منقريئابالطرفوتأتيالمفصلبثنيتقومحيثالمثنية

بالع!ص.وتقومالباسطةالأخرىالعضلةوتسمى.الجسم

أ!،اهثاسبيلعلىالعضدمقدمةفىالرأسينذاتفالعضلة

المرنتينثنيالعضلةهذهتنقبضوعندما.مثنيةتكون

تلاثيةالعضلةوتقع.المنكبناحيةواليدالساعدويتحرك

تنقبفروعندما.باسطةوتكونالعضدخلفالرؤوس

:شي.المرةصتلعيداأ!يدواالساعدويتحركالمرفقيستقيم

اكم!طيهاأعصلا!اتحط!.الذراعالهيكليةالعفلاتتحرككيف

عدماادرت!يستقممإدإهـسما.اشموضحهوكما،مزدوحةب!ورة

داتأمحصلةاتتقلصعندماويشيالرؤوستلاتيةاعضلةاتتقلصر

الرأسين.

تستطجعبحيثالرأسينذاتالعضلةتسترخيالوقتنفس

الأصل.إلىأخرىمرةتجذبهاأنالرؤوسثلاثيةالعض!ة

التيالعظامعلىوتشدالهيكليةالعضلاتوتنقبض

العضلاتتسمىوأحيانا.العصبينبههاعندمابهاتتصل

الواعى.التحكمتحقإرادياتتحركعادةلأنها،الإرادية

بدونإراديالاتتحركقدأيضاالهي!طيةالعضلاتولكن

يدفععندماإراديةلاحركةتحدثفمثلا.واعتحكم

فعلفيالتفكيرقبلساخنجسمعنلعيدايدهالشخص

ذلك.

بطرقللتمريناتالهيكليةالعضلاتوتت!جف

فمثلالعملها.الحاجةكيفيةعلىذلكويعتمد،خاصة

ثقيلةأوزاناالشخصرفيلووأقوىأكبرالعضلاتتنمو

التمردنهذاومثل.يومكلأ!قتامنقصيرةاسفترة

السميكةالخيوطإنتاجفيتزيدالعضلةنوىيجعل

لذلكوبالإضافةتمرينها.تمعضليةليفةكلفىوالرفيعة

تكيفهافطالعضلات.وتختلفقوةوال!وتارالعظامتزيد

لفتراتخفيفاتمرينابانتظاميؤديالشخصكانإذا

ثلاثينلمدةالسباحةأو،الدرأجةركوبمثل،أطول

قدرتهافيالعضلةأليافتزيدالحالةهذهففي.دقيقة

هذامثلعلىللمحافظةتحتاجهاالتيالطاقةإنتاجعلى

العضملى.الجهد

فيموجودةالعضلاتهذهتكونالملساء.العضلات

فيالمثالسبيلعلىتوجدفهىالجسرا.أعضاءمختلف

وألياف.والمثانةالدمويةوالأوعيةوالأمعاءالمعدةجدران

الهيكلية.العضلاتمثل،مخططهةغيرالم!ساءأحضلاتا

وتحتويالهيكليةالعضلاتأليافمنأصغرأيفئاوتكون

فقط.واحدةنواةعلى

انقباضبنظاموتلقائيةببطءالملساءالعضلاتتعمل

عملياتتحركالطريقةوبهذهارتخاء.يتبعهطبيعيإيقاعي

المعدةفطالملساءللعضلاتالثابتفالفعل.الختلفةالجسم

للهضم.الأمامإلىالطعاميحركالمثالسبيلعلىوالأمعاء

لأنهااللاإراديةبالعفلاتأيضاالملساءالعضلاتوتعرف

.للدماغالواعيالتحكمتحتليست

الأعصابمنخاصةبمجموعةالملساءالعضلاتوتتنبه

موادوبوساطة،التلقائىالعصبيالجهازإلىتنتميالتي

الجهازيعملالعصبى.الجهازان!:.الكيميائيةالجسما

العض!ةانقباضوقوةسرعةتغييرعلىالمستقلالعصبى

الأمعاءانقباضنظمإدطاءمثل،معينةظروففيالملساء

إيقافحتىويستطيع.القلقأوبالخوفشحصيشعرعندما

.شديدةالأحاسيسهذهأصبحتإذاالأمعاءانقباضات

انفعالىضغطتحتيقعونالذينالناسفإنالسببولهدا

.الطعامهضمفيصعولةيجدونماغالبا
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القلب.جدرانالعضلةهذهتكون.القلبعضلة

فيالقلبخارجالدمتدفعخلاياها،تنقبضوعندما

بالجسم،مكانكلفيذلكبعدالدمويدور.الشرايين

صفاتالقلبعضلةتأخذ.الجسمخلايالكلالغذاءجالبا

وتحتويالملساء.والعضلاتالهيكليةالعضلاتمنكل

كلتحتويكما.الهيكليةكالعضلاتتخططاتعلى

مثلتلقائيا،تنقبضفقطواحدةنواةعلىقلبيةعضليةخلية

الملساء.العضلاتألياف

الخلايامنمجموعةعلىأيضاالقلبيحتوي

العقدةتبدأ.الأذينيةالجيبيةالعقدةتسمىالمتخصصة

إشاراتبإعطاءالقلبلعضلةانقباضةكلالأذينيةالجيبية

تنقبفهذهوعندماتجاورها.التىالعضلةلخلاياإيقاعية

أيضا.تنقبضأخرىتجعلالخلايا،

معا.القلبعضلةخلاياكلتنقبضالطريقةوبهذه

الأذينيةالجيبيةالعقدةتنبهالتيالمستقلةالأعصابوتتحكم

الأذينيةالجيبيةالعقدةوتعمل.القلبعضلةانقباضفى

الدملدفيالقلبضرباتعددتحددلأنها،للقلبناظمة

القلب.انظر:.المعلوماتمنلمزيد،بالجسم

العضلاتعملكيفية

العلماءقاموقد.تتنبهعندماالعضلاتصتنقبض

تتنبه.وكيفالعضلاتتنقبضكيفلمعرفةكتيرةبأبحاث

العشرينالقرنمنتصفأثناء.العضلاتتنقبضكيف

الأوسعالنظريةهكسليالإنجليزيالعالموصف،الميلادي

تصمىالنظريةهذه.العضلاتانقباضكيفيةلضرحقبولأ

الميوسينخيوطأنوتذكر،الانزلاقيةالخيوطنظرية

هذه.صغيرةزوائدعدةلهاالعضلةلأليافالسميكة

خيوطمنوتنشأ،العفملينتقاطعجسرتسمىالزوائد

العبورقناطروتتصل.العضلةأليافتتنبهعندماالميوسين

محيوطمتوازيةتجريالتيالرفيعةالأكتينبخيوطهذه

وتسببالأكتينخيوطعلىالقناطرهذهوتشد.الميوسين

الأكتينخيوطتنزلقوبينما.الميوسيهىخيوطبينانزلاقها

أليافلتجعلالوسطناحيةالعضلةنهاياتمعهاتجذب

تنقبض!.العضلة

مادةإنتاجيجب،الميوسينعبورقناطرتعملولكي

خيوطانزلاقلطاقةاللازمةالأدينوزينفوسفاتثالث

العضلةألياففيالأكسجينيتحدعندماوينتج.الأكتين

علىعضليةليفةكلوتحتويالغذاء.فىكيميائيةموادمع

وعندما.الأدينوزينفوسفاتثالثمنفقطقليلةكمية

الغذاءلتحويلالجسمقدرةتزدادشاقا،عملاالعضلةتؤدي

ثالثمنالمطلوبةالكميةلتوفيرطاقةإلىليالأكسجين

الأدينوزين.فوسفات

التنبيهسهلةالعضلةخلاياتكون.العضلاتتتنبهكيف

الخليةإنيقالولهذاكهربائيا.مشحونخليةكلغشاءلأن

منالكهربائيالكامنهذاينتج.كهربائيكامنبهاالعضلية

مشحونة)جزيئاتوالبوتاسيومالصوديومأيوناتوجود

أيوناتوتتحركالغشاء.منناحيةكلعلىكهربائيا(

ولا.الخليةفىوتتجيمالغشاءخلالبسهولةالبوتاسيوم

بالإضافة،السهولةبنفسللخليةالصوديومأيوناتتدخل

الخليةداخلالبوتاسيومتدفعالتيالخاصةالغشاءآليةإلى

علىطبيعياالخليةتحتويثمومنخارجها.الصوديوموتدفع

.الصوديوممنوقليلالبوتاسيوممنكثير

بوساطةأوأعصاببوساطةالعضلةخلاياوتتنبه

الخليةتتنبهوعندما.المعنيةالعضلةحعسبهورمونات

ويسفالغشاء.بسرعةالكوبائيكامنهايتغيرالعضلية

منها.البوتاسيوموخروجالخليةإلىالصوديومباندفاعالمنبه

بسرعةالتغييرهذاوالبوتاسيومالصوديومضخعاليةوتعكس

الطيعية.لحالتهاالخليةوتعود

علىالعضليةبالخليةالكهربائىالكامنفيالتغييرويعمل

ويتجمع.الخليةداخلتخزينهمناطقمنالكالسيومخروج

الأكتينخيوطجذبويسبببالخليةذلكبعدالكالسيوم

الخليةوترتخي.الانقباضويحدثالميوسينعبورلقناطر

للطبيعى.للمعدلأخرىمرةالكالسيوممستوىينزلعندما

العضلاتاضطرابات

لعدةمدهشتنسيقخلالمنالعضلاتتعمل

الطيعيللعملارتباكأحيانايحدثولكنعناصر.

مؤلمعضليبشدأحياناالشخصيشعرفمثلا.للعضلات

طويلة.لمدةشاقةبتمريناتقامإذامعينةهيكليةلعضلات

انقباضاتالهيكليةللعضلاتالعضلىالشدويتضمن

هذامثليحدثلماذابدقةأحديعرفولا.تشنجيةعضلية

نقصأوزيادةاسمببيكونأنالمحتملومن.العضليالشد

العضلة.بأليافالمحيطالسائلأملاحفياللازممنأكثر

الوضعتصحيحالجسميستطيعوالتغذيةالمناسبةوبالراحة

العضليالشديحدثأنويمكن.العضليالشدويتوقف

والأمعاء.المعدةمثل2لأعضاالملساءالعضلاتفيأيضا

علا!فيوايلأدويةوالتدليك،الحرارةال!طباءويستخدم

العضلى.الشدانظر:.العضليالشد

العضلاتتمزقالشاقالعضليالعمليسببوقد

أربعةحتىالتمزفيستمرالشديدةالحالاتوفي.الهيكلية

منولكنتماما،مفهومغيرالعضلةتمزقوسبب.أيام

.الضاموالنسيجالعضلةتلفبسببيكونأنالمحتمل

التكيفوالعضلاتالجسميعستطجع،المناسبوبالتمرين

الأنسجة.تلفخطركثيراويقل،الشادتىالعضليللعمل
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شيوجد.الهيكليةالعضلاتعلىأمراضعدةوتؤثر

ضمورأمراضأ-هما:العضلاتلأمراضكبيرأنقسمان

الضمورمرضيهاجم.العضلاتاعتلال2-العضلات

،العضلاتتنبهالتيالأعصابذلكفيبماالعصبىالجهاز

نأالنتيجةوتكون.الأعصابهذهتلفإلىويؤدي

صالعصبونومر.وتصئضعيفةتدريجياالعضلةتنكممق

الجانبيالتصلبانظر:الضمور.لمرضمثال،الحركي

ضعفأيضاالعضلاتاعتلالفييحدث.العصبي

وتتميزيجب.كماتعط!لانفعسهاالعضلةلأنعضلي

الحثلأنواعمحتلفمثل،العضليةالاعتلالاتبعض

أ!يكلية.اللعضلاتتدريجيبضمورالعضلى

الأخرىالحيواناتفيالعضلات

أخسيحامنمعينةأنواعالمتطورةالحيواناتكللدى

الإسسانعضلاتبينالتشابهبعضوهنالك.العضلي

مثلا،االلأخرىاوالفقارياتفالإنسان.الأخرىوالحيوانات

وقلبي.وأملسهيكلي:العضلاتمنأنواعثلاثةلها

مخططة،عضلاتالحشراتمثلاللافقارياتولبعض

عضلاتوالسمكوالحبارالمحارمثلالآخر،ولبعضها

الحيواناتعضلاتمعظماوتعملوملساء.مخططة

تختلصبينما،الإنسانعضلاتطريقةبنفسالأخرى

نوعحمسبكتيراالخططةالعضلاتانقباضسرعة

الحيواناتفىأسرعالانقباضاتتكونوعموما.الحيوان

أجقر.امت!-اس!صيرةاالحيوأناتفىعنهاالجرذانمثلالصغيرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الوترالعضلىالضعروالتكرر

العصلىالوهراللسادالإنسادحسم

الحاجزالححالى

الإنسانجسم،الصناعيةالأعضاءان!:العضو.

(.الجسم)مكولات

هـ،أ04-3213)8عبدالخالقمحمد،عضيمة

أمشاذ.عضيمةعبدالخالقمحمدأم(.0191-839

بمصر.الغربيةمحافظةفيطنطابمركزولدمصريجامعي

ثم،الدينىطسطامعهدفىوالثانويالابتدائيتعليمهتلقى

اللغةكليةمنالعربيةاللغةعلومفىإجازةعلىحصل

وتحرجالعليابالدراساتالتحقثمالأزهر،بجامعةالعربية

العربيةاللغةلكليةمدرساعمل.أم439عامفيها

أزهريةبعثةأولفيالمكرمةمكةإلىابتعثثم،بالقاهرة

فيأستاذاعمل.أم469عاماسمعوديةالعربيةالم!لكةإلى

الرياضفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

والفنونالعلوموسامعلىحصل.السعوديةالعربيةبالمملكة

أثرىالأزهر.جامعةمن

بالكثيرالنحويةأ!دراساتا

وتحقيفاتأليفاال!صتبمن

دراسات:ومنهاوفهرسة

الكريمالقرآنلأسلوب

مستفيفعةدراسةوهو

والصرفىالنحويللجانب

فىويقع،الكريمالقرآنفي

عفعبدالخالقمحمدفيافئصءا"ضأحد

هاديبمالأفعالتصريف

للمبردالمقتضبكتابتحقيقبمالتطبيقذخائرإلىالطريق

المذكركتابتحقيئبمسيبويهكتابفهاردربمعليهوالتعليق

.الأنباريبكرلأبيوالمؤنث

الإسلاميةل!دراساتالعالميةفيصلاهلكجائزةحاز

.م8391هـ،أ304عام

هـ،08أ-74)0الإسكندرياللهعطاءابن

اللهعطاءبنمحمدبنأحمدأم(.9133893-

وتنستنس،بابنالمشهورالمالكي.الإسكندريالزبيري

لذلكبمالعوامبنالزبيرإلىنسبهولنتهي.لالمغربمدينة

منبمصر.القضاءتولى،أصولى،فقيهوهو.إليهنسب

،الأصولفيالحاجبابنمختصرعلىشرح:مصنفاته

الفقه.فيالحاجبابنمختصرعلىتعلية!أ!هو

عطاء.،رباحأبيابنانظر:.رباحأبيبنعطاء

عطاء.،السائبابنانظر:.السائببنعطاء

م(.72أ64-0أهـ،أ-30!)يساربنعطاء

مأميمونةمولى،المدنيمحمدأبو،الهلالييساربنعطاء

ثبتافقيهاكان،الفاضلالثقةعنها،اللهرضي،المؤمنين

عنحدث.وعبادةمواعظصاحبالقدر،كبير،حجة

وغيرهم،مسعودوابنهريرةوأبيوعائشةأيوبأبي

ديناربنوعمروأسلمبنزيدعنهحدث.عنهماللهرضى

لمسجدملازماكان.وغيرهمالرحمنعبدبنلمملمةوأبو

عيئمؤ.اللهرسول

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.العطار

هـ،أ114-)1334الغفورعبدأحمدعطار،

روادأحدعطار،عبدالغفورأحمدم(.61911991

شاعر،.السعوديةالعربيةالمملكةفىوالصحافةالأدب

فيمعاصريهمنمجموعةمعأسهما.الثقافةمتنوعوكاتب
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الصحفية.المؤسساتظهورحتىالسعوديةالصحافةتطوير

ولد.والدينوالسياسةواللغةالأدبفيمتعددةآثاراترك

ام!النفأ!ه،لالحطمتوسطةأسرةمن،المكرمةبمكة

مدرسةوالدهأدخله.القرىبأمعطاراوعمل،التجارة

لمحينئذوعمرهمكة،فيالمسفلةبحيالواقعةالفائزين

منعشرةالرابعةفيوهوالتحقثم،أعواممشةيتجاوز

أقرانه،علىتفوقاوأبدى،السعوديالعلميبالمعهدالعمر

العلومداربكليةوالتحقبمصر،درامشهلإكمالفابتعث

قطعفترةوبعدمستمعا،بالقاهرةالادابوبكليةانتسابا،

لارجعلكنه،خاصةلأسباببلادهإلىورجع،درأسته

منوينهلفيهما،ليتعمقبل،والبحثالقراءةعنلينقطع

زملائه،علىيتفوقأناستطاعحتى،الثقافةمصادر

فمنحتهأخزير،اعلمهالعربيةاللغويةالمجامعبعضلهوقدرت

الثقافة.مجالفيالمواهبمتعددوالعطارعضويتها.

طالباكانفعندما،يافعوهوبالصحافةالعطارأشتغل

أسبوعيةخطيةمجلةيصدركانالسعوديالعلميبالمعهد

وبالرغم.بيدهيخطهاوكان،الناهضالشباباسمهاأدبية

والقصائدللمقالاتالمتصفحفإنحينذاكسنهصغرمن

والعمقوالرصانةالفكرمنتحملنشرهاالتىالأدبيةوالاراء

للصحافةحبهإن.الموثقةالجامعيةالمجلاتفىإلانعرفهمالا

دعوةثم،عكاظجريدةلإصدارجديدمندفعهالذيهو

منتقديريةشهادةونالفترةالعامالأمنفيوعمل،الحق

يتفرغجعلهوالفكرللأدبحبهلكن،الداخليةوزيرسمو

الحجازشعراءفيمعدودوهو،والترجمةوالتأليفللكتابة

أما،الشعريإنتاجهقلةمنبالرغمالحديثالعصرفي

كبيراقدراالتحقيقجانبمنهنالفضمخم،اللغويإنتاجه

تهذيب:كتابتحقيقه:هذهأعمالهقمةفيويأتيوجليلأ،

نفسهالصحاخبتحقيقأتبعهثمللزنجاني،الصحاح

مقدمط:الموسومبكتابهالعملينوأردف،للجوهري

ابنبمقدمةالمحدثينالباحثينأحدشبههالذيالصحاح

كلامفيليسكتابمنجزءالمحققةكتبهومن،خلدون

واللغةالأدبفيللعطاراثاروهناك.خالويهلابنالعرب

جعلهالذيالأمر،العربيةإلىوالترجمة،والسياسةوالدين

هـ.أ04ءعامالأدبفىالتقديريةالدولةجائزةيصتحق

بنحوفيهاالكتبعدديقدرضخمةمكتبةالعطارترك

الحرملمكتبةبهاأوصىوقد،كتابألفوعشرينخمسة

الشريف.المكى

-7761هـ،ا025-ا091)حسنالعطار،

شافعى،،فقيهالعطار.محمدبنحسنأم(.835

أجدادهنزل،المغربمنأصله.المنطقبعلمإلمامله،أصولى

ثم،المهنةمعهفزاولعطاراوالدهوكانواستوطنوها.مصر

والشيخالأميرالشيخعلىفدرسالأزهر،إلىدفعه

عادثم،الشرقوبلادالشامإلىرحلةلهوكانت.الصبان

التدريس.وزاولمصرإلى

المراسلاتفيالعطارالشيخإنشاء:مصنفاتهمن

المنطق،فىالتهذيبعلىالعطاروحاشيةوالخاطبات،

فيالجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىوحاشية

.الأصول

الشمس.إلىالشمسيةالمجموعةكوأكبأقربصكطارد

قطرهيبلغحيث،الأرضحجممنأصغروحجمه

تقريبا.الأرضقطرخمسىيعادلوهذا،كم878.4

ماأيكم،مليون9.57الشمسعنبعدهمتوسطويبلغ

الهثهمس،عنالزهرةكوكببعدنصفعنقليلايزيد

الذيالكوكبوهو.كما80لأ023ر/..يبلغالذي

الشمس.منالقربحيثمنمباشرةعطارديلي

الساطعةالشص!منوقربهعطاردحجملصغرونظرا

استعمالبدونصعبةتصبحرؤيتهفإن،اللامعة

بعدالغربيالأفقفوقعطاردرؤيةيمكنولكن،التلسكوب

وفي.السنةمنمعينةأوقاتفيمباشرةالشمصغروب

شروققبلالشرقيالأفقفوقرؤيتهيمكنأخرىأوقات

النظرعندالشديدالحرصتوخيمنولابد.بقليلالشمص

علىيجبحيثبصريتلسكوببوساطةعطاردإلى

رؤشه،مجالفيالشمسقرصدخوليتحاشىأنالراصد

التلسكوبخلالمباشرةالشمسقرصإلىالنظرلأن

البصر.فقديسبب

فيالشمسحولالفضاءفىعطارديتحرك.المدار

الشمسمنكممليون46بعدعلىويكون،بيضيمسار

علىالمسافةهذهوتزيدمنها.مايمكنأقربيكونعندما

عنمايمكنأبعدعطارديكونعندماكممليون8.96

تساويالأرضمنفيهايقتربمسافةوأقل.الشمس

كم.مليون719.

حولالدورأنحيثمنالكواكبأسرعوعطارد

الاسمهذاالقدماءالرومانيونعليهأطلقثمومن،الشمس

فيعطاردوينطلق.آلهتهمإلىرسلهمأسرعباسمتيمنا

دورتهليكملالثانيةفيكم48متوسطهابسرعةمداره

الأرضتتم3حينفيأرضيا،يوما88كلالشمسحول

أرضيةسنةأويوما365كلالشمسحولدورتها

.واحدة

فىسابحاعطاردفيهينطلقالذيالوقتفى.دورانه

خطوهو،محورهحوليدورفإنه،الشمسحولالفضاء

95كلمحورهحولعطاردويدور.بمركزهيمروهمي

سرعةفيالكواكبأبطأمنويعتبرتقريبا.أرضيايوما
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وب!صس!هايقععدماالشمسسطحعلىصعيرة!عةيطهرعطارد

شلالدالشمسم!زقرسهاحصكصاحجملصعرولطرا.مباشرةالأرض

العمور.هدالرصدالتلسكو!استحدامم!

ات!لمريطهرك!اعطاردعطارد.إلىنظرة

عمدصيودأ:ا،راأحتمصم!.اإلىصصالكواأقر!

.اميم!صع!أعلىالوصح!الر!رإمميهيرمرود

!!

8.61ألعد!سا!ةح!.مليولى46مسافةأقر!المثمس:عنالبعد

كم.مليور9.57:ا!توسط.كممليود

كم.118.2!سالةإحدأ،كممليود711.أقرهـمسالة:الأرضعنالبعد

.!اسمح!اء،44:ليهافةا

.!7884القطر:

أرصيايوما88العطاردي:العام

أرصيا.يوماء!:الدورانفترة

!ئوية.درحة724إلىم15)-73:الحرارةدرجة

وأكسحير.وهيدروح!!هيليوم:الجويالغلالى

توالع.ا!طاردتوحدلا:ايوابععدد

سوىذلكفيمنهأبطأولايوجد.محورهحولالدوران

الشمس،حولعطارددورانلسرعةونظرا.الزهرةكوكب

شروقبينتمضمىالتىالفترةفإنمحورهحولدورانهوبطء

اليوموهوعطارد،سطحعلىمتتاليتينمرت!تالشمس

أرضيا.يوما761تبلغ،العطاردي

عطاردأنيعتقدونالفلكيونكانأم659عاموحى

نفسأيأرضيا،يوما88كلمرةمحورهحوليدور

الشمس.حولدورتهفيال!ضبمطيستعرقهالذيالزمن

فيلاتتحركثابتةالشمسلظلتصحيحاهذاكانولو

دائماالشمصمواجهةفيوجهيهأحدولط!عطارد،سماء

إلىدامسظلامفيالآخرأ!جهاولبات(سرمدي)نهار

(.سرمدي)أج!الأبدأ

إلىرادأرأشعةالفل!جونأطلقام659عام!ىو

ووجدوا.سطحهمنارتدادهاعمدواستقبلوهاعطارد

وجهيعنالمرتدةالرادارأشعةب!تواضحااختلافا

الوجهينعنالمرتدةالأشعةبينالفرلىوبدراسة.الكوكب

الحقيقيةالفترةثمومن،الوجهينتحركسرعةقياسأم!ش

يوما.ء9ادذاتالدورانوفترة.محورهحوللدورانه

يوما.88منيتكونالذيالعطارديالعامثلثىتعادل

خلالمنعطاردمشاهدةبعدعطارد.أوجه

شكلهعلىتطرأتغيراتهناكأنأ!حظ،بالتلسكل

الأوجهاسمالظاهريةالتغيراتتلكعلىويطلهت.وحجمه

القمروجهعلىتطرأالتيأضغيراتاتشبهوهىالأطوأر(.)1

المضاءةالأجزاءتغيرعنتنشأحيث،القمريالعامخلاأ!

أوقاتفيالأرضمننرصدهعندماعطاردوجهمن

مختلفة.

نأالشمعرحولوالأرضعطارددورانأثناءيحدث

يومأ.161كلمرةالشمعك!منمختلفينجانبينعلىيقعا

ويقع،جانبعلىالأرضوتقع،ذلكيحدثوعندما

معظمنرىفإننا،الشمسمنالاخرالجانبعلىعطارد

مستديراقرصاعندئذعطاردلناويظهر،منهالمضيءالوجه

أثناءالأرضمنعطارداقتربوكلماالضوء.ساطع

فيالمفعيءوجههمنأجزاءتبدأ،الشمسحولدورانها

نصفسوىلانرىيومأ36وبعدتدريجيا،الاختفاء

إلىعطارديصلأخرىيوما22وبعدالمضيء.الوجه

ويصبح،الأرضبهاتوجدالتيالشمسمنالجهةنفمم!

سوىالمضيءوجههمنلانرىوعندئذمنها،مايمكنأقرب

-عطاردمنالمضيءالجزءمساحةتبدأثم.ضيقشرلط

بعدأخرىمرةتدريجياالتزايدفى-الارضفيترىكما

.الأرضعنمبتعداالشمسأماممروره

الشمسمننفسهالجانبعلىعطهارديقعوعندما

الأرضيواجهالذيهوالمظلموجههيكونالأرضحيث
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والأرضعطاردلأنونظرا.الحالةهذهفيرؤيتهوتصعب

بينلايمرعطاردفإن،مختلفةبزواياالشمسحوليدوران

بينتتراوحمتباعدةفتراتعلىإلامباشرةوالأرضالشمس

يقالذلكيحدثوعندماعاما،عشروثلاثةأعوامثلاثة

سوداءبقعةرصدهيمكنوعندئذالعبور.طورفيعطاردإن

المتوهج.الشمصقرصعبرتتحركصغيرة

سطحتضاريستظهر.الجويوالغلافالسطح

فكلاهماالقمر.سط!بتضاريسمايمكنأشبهعطارد

الذيالناعمالسليكاتغبارمنرقيقةبطبقةيكتسي

المقداروهو،إليهيصلالذي،الشمسضوءمن%6يعكس

سهولعطاردسطحعلىوتمتدالقمر.يعكسهالذينفسه

شديدةصخريةجروفتتخللها،منبسطةعريضة

سطئعلىالتيتلكمثلالفوهاتمنوكثيرالانحدار،

الفوهاتتلكأنالفلكعلماءمنكثيرويعتقدالقمر.

م!ارس92فيمرةلأوللالتفصيلتصويرهأمكنعطاردكوكب

وقد.أ.-مارينرالأمريكيةالفضاءمركبةبوساطةأم749!شة

عندماالكوكبسطهحمنكم000.002بعدعلىالمركبةكانت

.الصورةالتقطت

فائقةبسرعةتهويالتيالنيازكبفعلتكونتالفائرة

المحيطالجويالغلافإنوحيث.الكوكببسطحوترتطم

سرعةمنالتقليللايستطجعفإنهجدا،خفيفبعطارد

الناشئةالضئيلةالحرارةأنكما.السطحنحوالنيازكاندفاع

إحراقها.لاتستطعالاحتكاكعن

مععطاردسطحتضاريستشابهمنالرغموعلى

عطاردباطنأنيظونالعلماءمنكثيرافإنالقمر،سط!ح

وجوداكتشافأدىفقد.الأرضباطنكبيرحدإلىيشبه

نأالعلماءبعضاعتقادإلىعطاردحولمغنطيسيمجال

إلىبالإضافةالمنصهرالحديدمنكبيرقلبلهعطارد

.الأرضمثلذلكفيمثلهأخرىثقيلةمعادن

حولهلايوجد،الحرارةشديدجافعطاردوكوكب

عطاردعلىتسقطالتيالشمسأشعةشمدةوتبلغهواء.

وتظهر.الأرضعلىتسقطالشالأشعةأمثالسبعة

منأكبرمساحتهافتبدوعطارد،سماءفيكبيرةالشمس

.52:بنسبةالأرضمننراهاالتيالشمسمساحةضعف

لامتصاصكافيةغازاتعطاردجوفيلاتوجدأنهكما

حرارةدرجةترتفعولذلك؟الشمسوضوءحرارةمنجزء

م1-73إلىوتنخفضالنهار،أثناءم724إلىالكوكب

جويغلافوجودلعدمونظرا.الليلأثناءالصفرتحت

النجومفيهاوترىسوداء،تبدوعطاردسماءفإنيذكر،

.النهارأثناء

منصغيرةكمياتمنلعطاردالجويالغلافويتكون

اثارأيضاوتوجد.والنيونوالهيدروجينالهيليومغازات

والكريبتونالكربونأكسيدثانيغازاتمنضئيلة

أعلىأنحتى،بمكانالرقةمنالغلافوهذا.والزينون

لاتتجاوزعطاردسطحعلىالجويللضغطقيمة

مليونمن)جزءينكجم.،...،...200.0002

قارن.المربعالسنتيمترعلى(جرامالكيلومنجزءمليون

كيلويبلغالذيالأرضسطحعلىالجويبالضغطذلك

المؤثرةالقوةهوالجوي)الضغط.المرلغالسنتيمترعلىجرأم

الغازاتلوزننتيجةالسطحمنالمساحاتوحدةعلى

الجو(.فيالموجودة

!سعلىالأكسجينوانعدامالحرارةلشدةونظرأ

تعيعشأنلايمكنالأرضوحيواناتنباتاتفإنعطارد،

الحياةمننوعأيوجودفيالعلماءويشكعطارد.على

الكوكب.على

عنقليلاعطاردمادةكثافةتقل.والكثادالكتلة

قطعةأنذلكويعني.الكثافةانظر:.الأرضمادةكثافة

منالحجمفيلهامماثلةقطعةمثلتقريباتزنعطاردمن

تقلكملتهفإنعطاردحجملصغرنظراولكن.الأرض

الكتلة.انظر:.الأرضكتلةعنكثيرأ
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سطحهعلىجاذبيتهقوةيجعلعطاردكتلةوصغر

54يزنالذيفالجسم.الأرضيةالجاذبيةقوةثلثحوالي

علىكجم17علىوزنهلايزيدالأرضسطحعلىكجم

عطارد.سطح

ال!مري!صةالفضاءمركبةكانتعطارد.إلىرحلات

إلىوصلتالتىالوحيدةالمركبةأ.-مارينرالمأهولةغير

منالفضاءالمركبةتلكاخترققفقد.حولهودارتعطارد

عطارد،منفقطكم074بعدإلىوصلتحتىالأرض

سنةمارسشهرمنأعشرينزاالتاسيعفيذلكوكان

مرةثم،ام749سبتمبر42فيالثانيةوالمرة،ام749

هذهكشفتوقد.ام759سنةمارس16فىثالثة

كماعطارد.حولمغنطيسيمجالوجودعنالرحلات

إلىعطاردسط!حمنلأجزاءصورإرسحالمنتمكنت

(.الشكل)انظرالأرض

فضائيةمركبةأولبوصفهاالتاريخ01-مارينردخلت

رحلةفيالشص!كواكبمنكوكبيندراسةمنتتمكن

واجراءاشهرةكوكبتصويرمنتمكنتفقد.واحدة

تأثرتقدرعطارد.إلىطريقهاشىوهيعليهعلميةتجارب

مرورهاأثناءالزهرةكوكبجاذبيةبقوةالفضائيةالمركبة

عطاردإلىلتصلسرعتهامنتزيدجعلهامما،منهبالقرب

أنهالويلزمهامماأقلوقوداستهلاكمعأقصر،زمنفى

.بالزهرةالمروردونعطهاردإلىمباشرةالأرضمنانطلقت

غيرأخرىمركباتالقريبالمستقبلفىرأيناوربما

وأبه،ترتطمأوعطارد،حوللهامداراتتتخذمأهوأسة

بهاتبعتأضياالبياناتتسهموسوف.سطحهعلىتهبط

وتمكن،للكوكبأوضحصورةرسمفيالمركباتتلك

ارتيادأما.الكوكبذلكنشأةعنشيءمعرفةمنالعلماء

الصعوبةمنيكونفسوفبالبشرمأهولةبسفنعطارد

س!إل!صكب.علىالأحوالملاءمةلعدمنظرابمكان

النظام؟الكوكبالسماء،نجمةأيضا:انظر

الفف!اء.رحلات،الشمسي

الأساطيرفىوالسفرالطرقوإلهالالهةرلعمولعكطارد

والملكيةللتجارةيالهعطاردالقدماءالرومانعبد.الرومانية

وأمحتالاوربماومضلاماكراالروماناعتبرهوقد.والثروة

الإلهعطاردويشبه.أ!محامياالمجرموناعتبرهكمالصا،

هرم!ر.ان!:.الإغريقيةالأساطيرفيهرمس

يلبسكانلأنهمذهلةبسرعةرسائلهينقلعطاردكان

ذاتقبعةيلبسكانكماتالاريا.يدعىمجنحاصندلا

عصاويحمل،بتاسوستدعىمجنحةعريضةحاشية

وقد.كريكيونالعصايسموناليونانيونكان.مجنحة

كادوسيوس،الرومانيينلغة،اللاتينيةفيالكلمةتحورت

ملتويةثعابينعطاردلصولجانوكانت.الصولجانبمعنى

المراسلينمعظموكان.رحلاتهفىعطاردلحمايةحوله

بتاسوستشبهقبعةيلبسونالقديمةالأزمنةفىوالرحالة

الناسليعرفهمعصايحملونالمراسلونكانكماعطارد.

بعدفيماوأصئكلطارد.بحريةالسفريستطعوالكى

الطب.إلىيرمزصولجانهوأصبح،والعلمبالسحرمقترنا

إلهةوهيومايا،،الالهةملكجوبيتر،ابنعطاردكان

وذكي.ومتيقظأنيقكشابالفنانونرسمهوقد.ثانوية

عطارد.باسماأحصأكباأحدوسمى

هرمس.:أيضانظرا

أكثرعلىيطلقاسمالعطاسزهرة.زهرة،العطاس

الكرةمنالشماليالنصففيالنباتاتمننوعا45من

الذيالدمإبعادفييستعملعصيرمنهايخرج.الأرضية

الجبلية،أو،المنتشرةالعطاسزهرة.أعدماتافىيتجمع

ملتوجذرالنبتةولهذه.أضجاريةاالعطاسزهرةمصدرهي

سم،06حواليساقهاارتفاعيبلغر.لأخرىسنةمنيعيم!

زهرةوتستوطنصفراء.-ذهبيةالأزهاررؤوسئاويحمل

شماليفىالقاحلةوالأراضيالجبالمروجالجبليةأعطاسا

أوروبا.وأواسط

المركبة.العائلة:أيضاانظر

ينموساقها.منصفراءذهبيةأرهاررؤوستحملالجبيةالعطاسزهرة

أوروبا.وأواسطشمالىفيالنباتهذا

أيضاوتنطق،بالسودانالنيلولايةمدنأكبرعكطيرة

021حوالىام399عامفىسكانهاعددللغ.أتبرة

،السودانحديدلسككاشئيسيالمركزوهي.نسمةألف

فيالصيانةلعمالتجمعوأكبر،القاطراتصيانةورشوبها

منهاويتفرعوالنار.الحديدبمدينةمحلياوتعرف،السودان

ميناءإلىوشرقاحلفاواديإلىش!الأالحديديالخط



903العطر

الشمالإلىالمدينةوتقع.الخرطومإلىوجنوبابورتسودان

منبالقربويوجد.النيلبنهرعطبرةنهرالتقاءمنقليلا

البلاد.فيللإسمنتمصنعأكبرالمدينة

.السودان:أيضاانظر

وأاعحطناعيةأوطبيعيةموادمنيصنعمستحضرالعطر

الموادهذهبمزجالعطارويقومكليهما.منيتألفمزيجمن

.الفواحالعبيرلينتجببعضبعضها

أنفسهمليكسبوأكثيرةبطرقالعطورالناسيستخدم

يستخدممنالناسفمن،زكيةروائحبهمالمحيطوالجو

وأجسامهمبملابسهممتعلقةلتبقىسائلةأودهنيةعطورا

،الشفاهأصباغالنساءتستخدمكما.طويلةفترة

والجسد.للوجهالمعطرةالأخرىالتجميلومستحضرات

الذيالقدرذلكهوالعطرمنيستعملقدرأكبرولعل

تضافكما.الحمامصابونوبخاصةالصابونفييستخدم

لبعفك!الأسعارالزهيدة،المعطرة،الصناعيةالحأمماتبعض

يقبلحتى،المقبولةغيرروائحهاتخفيبحيثالمنتجات

الورقيةالمنتجاتتعالجماوكثيرا.المستهلكونعليها

.العوةالصناعيةالخاماتبهذهوالمطاطيةوالبلاستيكية

القدمفيموغلزمنمنذالإنسانالتاربأنويحدثنا

منأنواعبحرققامفقد،العطورمننوعايستخدم

أثناءيستخدمبخوربمثابةالفوأحةالروائحذاتالنباتات

الدينية.بالطقوسالقيام

فىالمستخدمةالسوائلكلالناسمنكثيرويعد

والصوائلالكولونيا،ماءذلكفيبما-الجسمتطييب

ذإصحيحا،ليسهذاولكنعطورا.-الأخرىالكحولية

الأرواحأوالمستخلصاتتسمىالتيالحقيقيةالعطورإن

بذلكوهي،العطريةالزيوتمنكبيرقدرعلىتحتوي

.الاخرىالزينةومياهالكولونياماءمنوقيمةثمناأغلى

من%2و.01بينتتراوحنسبةمنالعطورمعظموتتكون

زيوتتتجاوزلابينما،الكحولفىالمذابةالعطريةالزيوت

منكميةفيمذابة5%و3بينتتراوحنسبةالكولونيا

النسبةالماءيغطيبينما%09إلى08عنتقللاالكحول

مايقاربعلىفتحتويالأخرىالزينةعطورأما.المتبقية

تتراوحالكحولمننسبةفىمذابةالعطريةالزيوتمن2%

الباقية.النسبةالماءيغصبينما%8و.06بين

العطورتصنعكيف

على-كبيرحدإلى-العطريةالتركيبةتتوقف

نأنجد،المنطلقهذاومنالعطر.منالمقصودالالمعتخدام

منضروبعلىتشتمل،الثمنغاليةالجسمعطورمعظم

أما.العالمبقاعشتىمنتجلبالتيالنادرةالأزهارزيوت

والروائح،الصابونصناعةفىتستخدمالتيالعطور

الأسعار.زهيدةالخاماتمنتركيبتهافتتكون،الصناعية

النباتية،الزيوتمنمزيجسوىليمستالعطورمنوكثير

الموادوبعض،حيوانيةخاماتمعالأزهار،وزيوت

والماء.الكحولإلىبالإضافة،المصنعة

جيوبالفواحالأرجذاتللنباتات.النباتيةالخامات

التيالخاماتصنععنمسؤولةالأكياستشبهرقيقة

يطلقالخاماتوهذهبتخزينها.وتقومالرأئحةهذهتكسبها

الزيوتهذهتستخدمولا.الأساسيةالزيوتاسمعليها

العطورصنعفيإلاالأزهاربتلاتمنتستخلصالتي

الزيوتعلىالحصولويمكن.الثمنغالية،المستوىرفيعة

القلف،مثلالأخرىالنباتأجزاءمنأيضا،العطرية

والخشب،والجذور،لثمار،اوقشور،لأوراقوا،والبراعم

قائمةوتشملبأكملها.النبتةمنالأحيانبعضوفى

علىالعطورصناعةفيزيوتهامنيستفادالتيالنباتات

الراعي،نباتأووالغرنوقيوالأترج،،القرفةواسعنطاق

والورود،،البتشوليواعشاب،والخزامى،والياسمين

الرومي.والمسك،الصندلوأخشاب،الجبلوإكليل

النباتاتمنالأساسيةالزيوتمنكثيرويستخلص

هذهخطواتأولىوتتمثلبالبخار.التقطيربوساطة

هذهوفي.النباتيةالمادةخلالمنالبخارإمرارفيالعملية

هذايدفعثمغاز،إلىالأساسيةالزيوتتتحولالمرحلة

خلالهايبردأنابيبعدةمنتتكونشمبكةخلالمنالغاز

أخرىطريقةوهناك.أخرىمرةسائلةمادةإلىليتحول

بتلاتبغلىتكون،الأساسيةالزيوتعلىللحصول

خلالها.منالبخارإمرارمنبدلآالماءفىالأزهار

مهمةطريقةبالمذيبالاستخلاصطريقةوتعد

هذهوفيالأزهار.منالأساسيةالزيوتعلىللحصول

منالمذيبهذايقطرثم.مذيبفيالبتلاتتذابالطريقة

الزيتعلىتحتويشمعيةمادةخلفهتاركاالمحلول

الكحولفىالشمعيةالمادةتوضعذلكوبعد.العطري

ويطفوالكحولهذافىالاساسىالزيتفيذوبالأثيلي

يعرضثم.الشمعيالسطحعلىالكحولمعأعلىإلى

خلفهوتبقىالكحولفيتبخرمعينةحرارةدرجةإلىالمزيج

الأساسي.الزيتمنالتركيزعاليةمادة

منالزيوتلاستخلاصأخرىطريقةوهناك

وفي.النقعطريقعنالاستخلاصعليهايطلقالأزهار،

صحاففىالدهونمنطبقةتوضعالطريقةهذه

الدهونفتقومالطبقةهذهفوقالبتلاتوتوزع،زجاجية

لغمحميةمادةمكونةالبتلاتهذهمنالزيتبامتصاص

بالكحولالمرهمهذايعالجثم،العطريالمرهمتسمى

عنه.الزيتفصول
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إبطاءعلىالحيوانيةالخاماتتعمل.الحيوانيةالخامات

شذاهاتجعلذلكوعلى،وتبخرهالأساسيالزيتزوال

مايطلقغالباالخاصيةهدهأجلومن.أطولوقتايدوم

التيالعطريةالمقوماتقائمةوتشمل.ا!لثبتةالمواداسمعليها

يفرزهازيتيةمادةوهىالكاستر،الحيواناتمنتؤخذ

قطمنتؤخذدهنيةمادةوهيالزباد،ومسك،القندس

والعنبر،ال!يائلمنيؤخذالذيالمعروفوالمسكالزباد،

العنبر.حوتمصدرهاشمعيةمادةوهو

فيالاصطناعيةالخاماتتدخل.الاصطناعيةالخامات

أعطور.اصناعةفىتستخدمالتيالموادمنكبيرعدد

الاصطناعيةأطخاماتوأسةالأالموادعلىالحصولويمكن

قطرانأو،البتروكيميائيةالموادأو،طبيعيةمصادرمن

الخاصيةأ!ابأنالاصطناعيةالموادبعضوتمتاز.الفحم

فيلهاالمشابهةالموادمنهاتتكونالتينفحسهاالكيميائية

ويختلفنظير،لهيوجدلامنهابعضاأنإلا،الطبيعة

استحدثوقد.الطبيعةفيتوجدمادةأيةعنكبيرااختلافا

فىالاصطناعيةالروائحمنالعديدالأخيرةالسنواتفي

للعطور،باطرادالمتزايدةالحاجةلتلبيةأصمالعاأرجاءكل

حقلفيبالإبداعالمتسمأحسريعاوالتطورللتجديدومجاراة

العطور.صناعة

لارلخدهنبذة

الرائحةذاالراتينجيحرقونقديماالناسكان

الأرجذاتوالأخشاب،الصمغيواللبان،العطرية

الدينية.والطقوس،الاحتفالاتفىبخوربمثابةالعطري

منتنبعثكانتالتيالزكيةالروائحتلكراقتهموقد

.المحروقالبخورهذا

فيالعطورمنأنواععلىالاثارعنالمنقبونوعثر

علىيزيدماقبلعاشواالذينالمصريينالفراعنةأضرحة

ينقعونالمصريينقدماءكادفقد.خلتمشةآلافثلاثة

مزيجالراتيئفيوكذلكالزكيةاشوائحذاتالأخشاب

كما،السائلبهذاأجسادهميدهنونثموالزيتالماءمن

هذهبمث!!وتحنيطهاموتاهمجثثحفظعلىعكفوا

العطورتحضيرصناعةوالرومانالإعريقتعلموقد.السوائلى

المصريين.من

خالصا.شرقيافنا،السنينلمئاتالعطورصناعةظلت

السنواتفيالصليبيونجلب،الصليبيةالحروبوأثناء

منمعهمالعطورالميلاديعشرالثالثالقرنمنالأولى

القرنحلإنوما.وفرنساإنجلترامنكلإلىفلسطين

أنحاءكلفىرائجةالعطورأصبحتحتىعشر،السادس

علىالاصطناعيةالكيميائيةالمواداستخدامبدأوقدأوروبا.

عشر.التا!يعالقرننهايةمنذالعطورصناعةفيكبيرنطاق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المرالزهورزيتالحبلإكليل

المسشحلصالارعريتريت،البتشولى

المسكالسوسنساقالزلاد

الروميلمسكامولاالعمبرالرهرة

اللبادالأترجيةريت

البلادفيالبريالنباتانظر:.البحريالالهةعطر

اجحري(.االااهة)عطرالعري!

عبرالخارجالهواءمنوعنيفةفجائيةدفعةا!ى

ويقوم.العطسفىالتحكمالمرءولايستطيعأفا.ارالأنف

وأ،للضيقمثيرةأشسياءمنليتحلص،الفع!بهذاالجسم

التيالحساسةالعصبفأطراف.الأنففيأطضررمسببة

العطس.بإحداثالأشياءهذهتقاوم،الأنفتبطن

يطلقبمرضالإصابةحالةفيالعطس!مايحدثوغالبا

المرضىأنففيالنباتلقاحفيستقرالقشحمىعليه

الساطعالشمسلضوءالممكنومن.العطسويسبب

ارتباطامرتبطةالعينأعصابلأنالعطسى،يسببأدأيضا،

الأنف.فىالأعصاببأطرافوثيقا،

يكونأنالممكنمنأنهإلا،الجسمالعطصويساعد

قدباحتقانالأنفيمتلئ،المثالسبيلفعلىبالآحرين.ضارأ

.بزكاممصاباالمرءيكونعندماجراثيمعلىيشتم!!

يغطلمإذاولكن.الأنفتنطفعلىالعطسويساعد

وقدالهواءفيتخرجالجراثيمفإنوأنفهفمهالعاطس

الاخرين.تصيب

القش.حمى؟الأنف،الزكام،المرض:أيضاانظر

تحتاجللماء.الجسمحاجةتسببهإحساسا!ئ!

معينةكمياتإلى،للجسمالداخليةوالأنسجةالأعضاء

والميحوالماء.سليمبشكلتعملحتى،والأملاحالماءمن

وأالخلايايضراأنيمكنجدا،القليلأوجدا،الكثير

ماتنظيموالحيوانالإنسانعلىيجبولذلكيدمراها.

ماء.منيتناولانه

فيبالجفافشعوربأنهالعطشالناسيصفماوكثيرا

النوعهذاعنهينتجأنيمكنكافلعابوجودوعدم.الحلق

الداخليةوالأنسجةالأعضاءتكنلمإذاحتىالعطهشمن

الاحساسيختفيسوفمشابهةوبصورةماء.إلىبحاجة

بسرعةالداحليةوالانسجةالأعضاءحاجةعنالناتجبالعطش

إلىالماءيصلمالمولكن.الحلقوابتلالالماءشرببعد

فترةبعدالعطشفسيعود،الداخليةوالأنسجةالأعضاء

السوائلالأخرىوالثديياتالإنسانيشربوعادة.قصيرة

الداخلية.والأنسجةالأعضاءفيكبيرتغيريحدتأنقبل
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بحجمالداخليةالأعضاءفيالحسيةالأعممابوشأثر

،الأعصابوهذه.الداخليةوالأنسجةالأعضاءفيالسائل

الداخليةفالحواسشربها.يتمالتىالماءكميةتنظيمعلىتساعد

انظر:وخارجها.الجسمخلاياداخلوالملحالماءكميةتكشف

الدماغساقفيمنطقةالمعلوماتهذهمصادروأحد.الحواس

علىللحفاظمهمةوهي)الوطاء(،البصريالمهادتحتتسمى

للتغيراتتستجيب،عصبيةخلاياعلىوتحتوي.الداخليةالبيئة

عن،الدمالمبفيتركيزيكشىوقد.الدمفيالملحكميةفي

فيالماءانخفاضعنينتجفمثلا.الجسمخلايافيالماءكمية

الماءكميةتؤثروبهذأ.الدمفيالملحتركيزفيزيادةالجسم

شخلصالتيالماءكميةعلى،الداخليةوالأنسجةالأعضاءفي

الجسم.منها

فإن،غيرهأوحرفبوساطةتابعالنحولمحنن،عندالعطف

بوساطة،كانوإن،البيانعطففهو،وساطةبغيركان

معطوفاوالمتبوعمعطوفا،التالغويسمى.النسقعطففهو

وأرفعاالإعرابفيعليهالمعطوفيتبعوالمعطوف،عليه

جزما.أوجراأونصبا

لتفسيريأتي،حرفوساطةبلاالتالغهو.البيانعطف

بمشتقليمي!جامدأنهإلاالنعتيشبهوهو،يسبقهاسم

والفرق،ذلكفيالمطابقالبدلفأشبه،المشتقحكمولافى

وأوضح.الأولمحلالثانىإحلالفيهلاينوىأنهبينهما

عمر.حفصأبوباللهأقسمالرأجز:قولالبيانلعطفمثال

.البدل؟النعتانظر:

منحرفمضعهو!نبينهيتوسطتالغ.النسقعطف

لكن،لا،،أمأو،،ثمالفاء،)الواو،:وهى،العطفحروف

يؤديهمعنىالعطفحروفمنحرفولكل.حتى(بل،

تركيبي.سياقفيانتظامهعند،الإعرابتبعيةبجانب

عليهوالمعطوفالمعطوفبينالجمعمجردتفيدالواو.

والطيب!الخبيثلايستويقل)نحو:واحد،حكمفى

ويتفاعف.يجودمصانعناإنتاجونحو:00،1:المائدة

.وانظر:

المعطوفعقبالمعطوفمجيئترتيبتفيدالفاء.

اي!رضيفعمربكرأبووول!النبيبعدتولىنحو:،عليه

.!انظر:الجشد.فيتحركالقائديأمرونحو:عنهما،

المعطوفبعدبترانجالمعطوفمجيئترتيبتفيدثم.

الفلاحيزرعونحو:الثمار،ثمالأزهارظوتنحو:،عليه

.يحصدهالقفثم

نحو:،الشكتفيدأو،شيئينبينالتخييرتفيداو.

يوم!بعضأويومالبثناقالوالبثتمكممنهمقائلقال)

التقسيمتفيدوأوأختها.أوهنداتزوجونحو:.أ:!الكهف!

.حرفأوفعلأواسممإماالكلمة-النحاةكقول-أيضا

فىركبتأسيارةنحو:،الشيئينأحدتعيينلطلب.أم

لديناسواءنحو:،للتسويةتأتيوقد؟قطاراأمرحلتك

.وعيدهأمالامشعماروعد

عنونفيه،عليهللمعطوفالح!صمإثباتتفيدلا.

جاءونحو:،الاستسلاملاالسلامنريدنحو:،المعطوف

لاخالذ.سعيد

أون!،نفىيسبقهاأنولابد،الاستدراكتفيد.لكن

لاتصاحبونحو:الوفاء،لكنالغدرماعرفتنحو:

الأخيار.لكنالأشرار

المتقدمالحكمعنالعدولوهو،الإضرابتفيد.بل

نحو:أمر،أومثبتخبرسبقهاإذالمابعدهاوإثباتهعليها،

،الاستدراكتفيدوقد.سفينةبلزورقالأمواجعلىظهر

.الصدقبلىالكذبألفتمانحو:

الضعف،أوالتحقيرأوالتعظيمفيالغايةتفيدحتى.

حتىالقومزاركونحو:الأنبياء،حتىالناسيموتنحو:

.الصبيانحتىالناسغلبكونحو:،المقعدون

وأنتأنانحو:الضمير،علىالضميرعطفويجوز

الضميرعلىالظاهرالاسمويعطف،الرأيفىمتفقان

ويعطف(.الجنةفياليتيموكافل)أنانحو:،المنفصل

نأشريطة،المرفوعينوالمستتر،المتصلالضميرعلىكذلك

وأ،منفصلبضميرعليهوالمعطوفالمعطوفبينيفصل

الجنة!وزوجكأنتاسكنآدمياوقلنا)نحو:ما،بفاصل

.841:الأنعامآباؤنا!ولاأشركناما):ونحو.35:البقرة

دونعليهماالعطففيصحوالجر،النصبضميراأما

وبحديثه،بهسررتونحو:وأخاك،رأتحكنمحو:،فاصل

نحو:،إعادتهدونالعطفيأتيوقدالجر.حرفباعادة

712:البقرة!الحراموالمسجدبهوكفز)

-فيالعملفيهايتوقفمعينةأياماليئوكعكطلات

وأغلبالحكوميةوالدوائرالبنوكفى-الغربيةالدولبعض

وأيامأبوابها.التجاريةا-لمحلاتوتغلقوالمكاتبالمصانع

يلي:ما!طالبنوكعطلات

عيد.الحزينةالجمعة.الجديدةالسنةرأسوويلز.إنجلترا

مايوفياثنينيوماخرمايو.فياثنينيومأول.الفصح

أغسطسىشهرفياثإنيومآخر(.الربيعيةالبنك)عطلة

الإهداء.يومالميلاد.عيديوم(.الصيفيةالبنك)عطلة

الجمعةيناير.2يوم.الجديدةالسنةرأسأسكتلندا.

شهرمناثنينيوماخرمايو.شهرمناثنينيومأول.الحزينة

يومالميلاد،عيديوم.أغسطسشهرمناثنينيومأولمايو.

ال!هداء.

الجمعةيوم.الجديدةالسنةرأس.الشماليةأيرلندا

أول.باتريكسانتيوم.مارس17.الفصحعيد.الحزينة
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يوليو21يوممايو.مناثنينيومآخرمايو.فياثنينيوم

أغسطسمناثنينيومآخر(.بوينلمعركةاسشوية)الذكرى

الإهداء.يومالميلاد.عيديومممبتمبر.منالأولأو

مارس71يوم.الجديدةالسنةرأسأيرلندا.جمهورية

الفصئالاثنين.عيد.الحزينةالجمعة(.باتريكسانت)يوم

آخر.أغسطسمناثنينيومأوليوليو.مناثنينيومأول

ستيفن.سانتيومالميلاد.عيديومأكتوبر.مناثإنيوم

الإهداء(.)يوم

خاصةعطلاتهناكفليس،العربيةالدولفيأما

تختلفوالتيالمعتادةالأسبوعنهايةعطلاتعدا،بالبنوك

أ،سبوعية1العطلةت!ضنمثلامصرففي.الدولبعضبين

أ!سودانواوالأحد،السبتوتونس،والسبتالجمعةيومي

الجمعة.فيومالخليجدولوبعضالسعوديةأمافقط،الجمعة

-0501هـ،518-414)أبوبكر،عطيةابن

تمامبتأبغابنالرحمنعبدبنغالببكرأبوام(.251

الإمام.المالكى،الغرناطى،الأندلسي،المحارليعطيةابن

هـ.466سنةوحرتالبر،عبدأبنرأىالمجود،الناقدالحافظ

معاذبنومحمدالجوهريالفض!!وأبيأبيهعنوحدث

،وعيرهالحق!عبدولدهعنهوحدت.وكيرهمالتميمي

طرقهرللحديثحافظاوكان.بشكوالابنللحافظوأجاز

أديباكان.ومعانيهلمتونهذاكرا،بالرجالعارفا،وعلله

روايةفيعنهالناسأكثرفاضلا،دينالغويا،شاعرا

.عمرهآخرفيبصرهوكف،الحديث

-8801هـ،481541-)محمدأبو،عطيةابن

عبدالرحمنبنغالببنعبدالحقمحمدأبوأم(.461

جليل،وفقيهمجاهدعالم،المحاربيعطيةبنتمامابن

ولد.وأديبلغوي.والأح!صاموالتفسيربالحديثعارف

كانتالتيالمرابطيندولةعهدبدايةمعبالأندلسبغرناطة

ا!شر!،منمهاجرةأسرةمنكانأغقهاء.ابدولةتعرف

طلبأسبابلههيأتومكانةعلمذاتالأسرةوكانت

كمايرحلأصمفهو،الأندلسعلماءكبارعلىفتتلمذ،العلم

.آنذاكبلادهظروفبسببالأندلسعلماءمنغيرهرحل

كثيركانحيثوالعملالعلمبنعطةابنجمع

حكمأواخرفيالقضاءتولىكماللجهاد،الخروج

فىفهرستأحدهمافقط،كتابينعطيةابنترك.المرابطين

المحرروكتاب.لنفسهفيهترجموقد،شيوخهترجمة

فيهانتصرأنهبعضهمتوهمكتابوهوالتفسيرفىالوجز

كذلك.ليسلكنه،المعتزلةلاراء

ابنوهو.الأندلسبلادمنلورقةفيعطةابنتوفى

المالكى.الغرناطىعطيةبنبكرأبي

-؟هـ،383-؟)الدمشقيعطيةابن

ويعرف،الدمشقيعطيةبنعبداللهمحمدأبوم(.399

جمعوالتفسير.بالقراءاتعال!ا.المتقدمعطةبابنعادة

فيهما.علماوكانبينهما،

(.الملكرحال)لمرفةوليمشكسبير،انظر:.عطيل

العظامببنيةيعنىأحظاماعلمصص.،العظام

البشرعظامالعظاماختصاصيويدرسوووظائفها.

قبلماحيواناتحجمتحديدبإم!صانهمار.والحيوانات

كماعظامها.دراسةطريقعنالمعيشيةعاداتهاو،أضاريخا

وارتفاعهوجنسهالحيوانأوالإنسانعمرتحديديمكنهم

العلمهذاتحتويندرج.عظامهدراسةطريقعنووزنه

عليهويطلق.وأمراضهاالعظاماعتلالاتدراسةأيضا

الأوستيولوجيا.اسماأيضا

لعظم.ا:أيضانظرا

مننوععلىيطلقعاماسمالعمياءالعظاية

اسيا،وشرقيأوروبا،فىيعيش،لهأرج!!لاأحسحاليا

إفريقيا.وشمالي

وهي.دودةوليعستعمياءليمستالعمياءأمحظايةوا

السحاليضمنتصنيفهاالسهلمنوأحش،الثعبانتشبه

أحياناوتسمى.الرقيقوذيلهاالمتحركعينيهاجفنبسبب

تقريبا.سم05طولهايبلغحتىوتنمو.البطيئةالدودة

ففميلمعانذاتقشرةولهااللونرماديةعامةبصفةوهى

والغاباتالحشائشذاتالمناطقفيوتعيش.برونزيأو

مثلوبحركاتببطءالعمياءالعظايةوتزحف.الم!صشوفة

العظايةوتنتمي.الحلزوناتوتأكل،الثعجانحركات

السحليةان!:.الزجاجيةالسحاليفصيلةإلىالعمياء

الزجاجية.

لها.أرجللاسحليةالعماءالعظاية
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بفترةالولادةقبلالتكوينفيالعظامتبدأ.العظاملمحوالحيواناتأجسامهياكلتكونصدبةمادةالعظم

التكوين.غشائيةبعظامالجمجمةقمةوتتكون.طويلةالأجزاءتمسمىحيث،الإنسانذلكفيبما،الفقارية

الضامالنسيجمحلالعمليةهذهفىالعظميالنسيجويحلبعضهاالعظاموتترابط.العظامالهيكلهذامنالمستقلة

التكوين،غضروفيةعظاممنالطويلةالعظاموتنشأالرخو.وكلعظمةولكل.المفاصللتتكونأربطةبوساطةببعض

ويحلالغضاريفالرخوالضامالنسيجمحليحليخقالعفد،يسمىالعلويالذراععظمفمثلا،.أسممفصل

.ا!روفانظر:.العظاما!روفهـ-لمنالمكونوالمفصلوالزند،الكعبرةتسمىالساعدوعظام

النموصفيحةيسمىتركيببوساطةالطويلةالعظاموتنموببعضهاالعظامبعضوتتصل.المرفقيسمىالعظامهذه

والمشاشة.الكردوسبينرقيقغضروفيقرصوهياغشاشي،.الجمجمةمثلخاصاتركيبالتكونمجموعاتفيالاخر

،والشبابالطفولةفترةخلالالنموصفيحةوظيفةوتستمروتحمىأيضاوتدعمهشكلهالجسمالعظامتعطي

ويحل.البالغينطولإلىالشخصيصلعندماوظيفتهاوتقفالعظاممجموعةمنالهيكلويتركب.الحيويةالأعضاء

طبقةالغضروفمنجديدةطبقةكلمحلمتتالغبشكلالعضلاتوتحرك.العظاممنخاصةومجموعاتوالمفاصل

للعظم.الغضروفىالتكوينتسمىعمليةفيالعظممنجديدةوالأربطةالعظاموتعسمى.أجزائهوجميعالهيكلوالأوتار

الجزءعنبعيداالمشاشيالنموصفيحةتنمو،الطريقةوبهذهالجهازأوالعضليالهيكلىالجهازمعاوالأوتاروالعضلات

تدريجيا.العظمةجسمطولوينمو،للعظمةالمركزي.التحركي

ويستمر،الجسمفينشاطاالأنسجةأكثرمنوالعظم

العظمأجزاء.العظميةالدورةتسمىعمليةفيبناءوإعادةانحلالفي

الإسفنجيةوالعظامالمحكمةالمكتنزةالعظامهماالعظاممننوعانيوجد،عامىلفيتبنىثمالأطفالعظاممن3%نحووتنحل

بالنقى.يملأالذيالنقويالتجويفالعظاممركزويسمى.المساميةمعادنالعظاموتختزن.البالغينفيأقلالعظامدورةوتكون

المقربة.الصورةفيالعظهامفيوالأعصابالىمويةالأوعيةوت!ههرتخرجهاثم،وا!صو!يوموالفوس!فاتالكالمميوممثلمهمة

الحاجة.عند

-!!،لا!!!ا!مكتمزعظم:ا!ممنشكلينفيالعظامتتركب.العظمبنية
المشاشة!"!*!س!"سير""17!يربزنريمإخطظمالصلبالخارجيالجزءالمكتنزويكونومكتنز،إسفنجى

7ة!صأيرقي!!+*ىنجضصميحةالعظامنهاياتعندالإسفنجيةالعظاموتكون.العظاممن

3بمبمفيظنغأير!!كا!؟!3صخع!المشاشةفي!أإسفنجيا.شكلهاويكونالمكتنزالعظموبداخلالطويلة

ادكردومى3!!غ4":9ممملأ"!!3-!؟"7!العظامنهاياتمنالوزنوتنقل،العظامنهاياتتدعموهي

أقي-لاء*برلم!ر!"؟،في!!-الجزءفىالإسعفنجيالعظمفيويكون.العظمةجسمإلي

،!3،!!ص!لمء

4؟خغ(تسمىبالهواءمملوءةفراغاتالجمجمةمنالامامي

لحد!اكا!ءع!هوليفيبغشاءالخارجمنالعظاموتغطى.الجيوب

السحاقدمويةأوعية.الداخليبالسمحاقالداخلمنويبطنالسمحاق

الاط!

السقويالتحوي!اووطقبالاذرعتوبطويلةعظام:العظاممنفي!انو!اك

بالجمجمةمعظمهايوجدقصيرةوعظام،والأرجل

الكسرال!امللعظمةالمركزيوالجزء.والحوضالفقاريةوالسلسلة

عمديةتستغرقوقدالدشمد.تسمىأنسجةبتشكيلالكسريدتئمبالنقىإماويملأالنقويالتجويفويسمى،مجوف

وا!ة.سنةإلىأسابيعأربعةمنتمتدفترةالالتئامالأصفرالعظميالنقيومعظمالأحمر.بالنقبمأوالأصفر

منشبكةمنالأحمرالعظميالنقيويتكون.الدهنمن

-!!،!كسربضرد.الدمتكوينوحلاياالضاموالنسيجالدمويةالأوعية

جمبنلأ!3!ص!س؟!3!خ!!!؟عكاصكا."--7!كاكا!كأ!؟*لم!في!!"ى!صووىك!تئ9،!*كأوتحتويالاحمر.العظمىالنقيفيالدمخلاياوتصنع

*!؟"/-!؟لاا3لالاع"!"ص!رزص!.-ا؟7؟كا!ء!عكاكاكا!لالألأ/3لأكا*كاكا!ص3؟ا!ل!!!ى!3!"خ3العظاموتتكون.وأعصابدمويةأوعيةعلىكلهاالعظام

جزءوهوالعظمجسمأوالجدلأجزاء،ثلاثةمنالطويلة

!يم!3!!كا!!ثيلا9!ءكا"؟ءرو-س!!-كاررص*-؟-*+!-*ورسلإزرعو،زودى*ور*،لآ*سنهايةمنبالقربمتوهججزءوهناك،العظمةبمركزطويل

!و!لا،؟ء!3""!!س؟-!ص!*حمحهيميربي!س!3*صص*!!ء+!س!ئنبرلم!3كاا!النهايةالمشاشهوتكونالكردوس.يسمىالعظم

ع4حديد..المستديرة
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النسيحوزنثلثينحوالمعادنتكون.العظممكونات

والباقي.وكربوناتوفوسفاتكاسميومومعظهمها.العظمي

يسمىليفيبروتينمنمعظمهايتكونعضويةمواد

.الهلاميعطيالماءفيال!ضلاجينيغلىوعندما.الكولاجين

المعدنية،الموادتذوبحمضفيطويلةضحكلظمةووعند

شكلفيربطهيمكنأنهلدرجةرخواالعضويالجزءويصبح

العظم.مطرقمعاوالكولاجينالمعاددوتسمى.عقدة

المتخصصة:الخلايامنأنواعثلاثةعلىالعظمنسيجويحتوي

أجافأبوضعحولهاالعظهممطرقوتكون،العظمبانيةالخلايا

العظمية،والحلايا.الصلبةالمعدنيةالمادةوترسيبالكولاجين

وتساعد1،1مطرتفيمدفونةتوجدمتفرعةخلاياو!ط

ناقضةالخلاياثها،الجسمفيالمعادنتوازدشيالتحكمفي

إعادةوعند،للعظامأصاديةاالدورةأثناءالمطرتوتأكلالعظام

الكسور.والتئامالنموأثناءالعظامبناء

وعندماالكسر.يسمىالعظامقطع.المكسورةالعظام

وذلكيم!ش،مابأسرعإرجاعهيجب،العظمين!صسر

إذاالجثسفييوضعحيث،الصحيحالوضعفىبوضعه

وعندما.بأمانمكانهفيالعظمالجبسيمسكضروريا.كان

وأبسلكبربطهاالاطباءيقومأجزاء،لعدةالعظهمةتنكسر

معظماوفىتلتئما.حتىبعضمعبعضهاالأجزاءتشبك

بعضمعبعضهاالم!شسورةالعظامنهاياتتمسك،الحالات

:عظماغضرو!منكتلةهورالكسر،دشبذبوساطة

أصهايةاوفيالدشبذ،محلأمحظماايحل،وبالتدريججديد.

إلىأسابيعأربعةمنالع!ليةهذهوتستغرقالكعسر.يلتئم

وعمرالكسرومكانالعظما،حجمعلىوتعتمدسنة،

منالكسريلتئملا،الحالاتبعضوفي،وصحتهالمريض

المتحدةغيرالكسورهذهمثلالأطباءويعالج.نفسهتلقاء

العظم.نمولتنبيهكهربائيتياربامشخدامأوعظميةبرقعة

شيوعاالعظاماضطراباتأكثر.العظماضطرابات

فيالعظاممساميةيعنيالذيالشيخوخىالعظمتخلخل

وتصبحالمعادنالشيخوخةفيالعظامتفقد.السنكبار

الالتئاموبطيئةهشةالمعساميةالعظاموتصبح.مسامذات

فيالعظاموتحتويتنكسر.عندماالعاديةبالعظامقياسا

،البلوغفىعنهاالكولاجينمنعاليةنسبةعلىالطفولة

تقوي،أخرىناحيةومن.الوقوععندكسرهالسهلولا

.العظامالتمرينات

وأ،والفوسفات،الكالسيوممنالكافيةغيروالتغذية

الحالةهذهوتسمى.رخوةالشخصعظامتجعلد،فيتامين

ويحدث.العظامتلينالبالغينوفي،الكساحالأطفالفي

الخلايابوساطةالكيسيأ!ظاماالتهابحالةفيالعظمتح!ما

التيالدرقيةجنبيةالغدةنشاطزيادةعنوينتج.العظمناقضة

العظم.لتأكلالعظمناقضةالخلاياينبههورموناتفرز

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العظميالهيكلعلم،العظامالإسادصالعطاماضها!ا

الوترالعشاءالحمجمةالعظاملك

الهالرشيةأغواتاالحي!العظهامتحلخل

أح!صساحالخلعالعظاماتصل!

العظامكصرالسمادطص،العظامتقويم

الوجه.؟الرأسان!:.الجبهيالعظم

.العظامتصلبانظر:.الرخاميالعظم

العظم.رفيقانظر:.ر!يق،العظم

المعصم.بمالذراعانظر:الزلد.عكل

.الكوع،الكتف؟الذراعانظر:العضد.عظم

)رسمالرجل،الجسمحوضانظر:الفخد.عظم

الركبة.،الردفإيصاحى(بم

هذهففي.الكوعثنيةعندحساس!كانالكوععكظم

العصبوهذا.والعظمةالجلدبينالزندعصبيقعالمنطقة

الخفيفةالضربةفحتىالسطئ!قر!يقعلأنه،محميغير

ألما،تنتجالإثارةوهذه.العصبهدأتتيرالمنطقةهذهعلى

والخنصر.أجنصراإلىيص!بوحزوإحساسأ

إيضاحى(.)رسماليدانظر:اد.فعكظم

العظمة.يوسفانظر:.يوسص،العظمة

-أ857اهـ،-932ا271)أباديالعظيم

العظيمالديانويعليأميربنالحقشمسأم(.119

أخذأباد.عظيمببلدةولدالهند.منفقيهمحدث.أبادي

مدنعدةإلىورحلصغير.وهوبلدهعلماءعنالعلم

إلىرجععلمائها.عنوتلقى،ودلهىلكناومنهابالهند

ثم.والتصنيفالتدريسعلىوعكفبها،وا!متقر،بلده

صنف.عنهوأخذواعلمائهاعنفأخذالحجازإلىلمسافر

بالعربيةمصنفاتهومن.والأرديةوالفارسيةالعربيةباللغة

المعبودعونيتم(،المداود،أبيسننشرحالمقصودغاية

المقصود،غايةمنملخصوهوداود،أبيسننشرح

المغنىالتعليقالفجر،ركعتيبأحكامالعصرأهلإعلام

شرحالباريفضل؟الألمعيغنيةبمالدارقطنيسننعلى

مقدمةشرحفىالوهاجالنجمبمالبخاريثلاثيات

مجموعةوهوالمسائلتنقيحبمالحجاجبنلمسلمالصحيح

وغيرها.،الشيوخمعجمفىالرسوخكفاية،لهفتاوى
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الرجالمنالمنكرالخبيث:العربكلامفيالعفردت

إذاالرجلوتعفرت.والشياطينالجنمنالخبيثوالمارد

فيوهو.خارقةأومنكرةأفعالأأتىأوبخبثتصرف

خارقة.أوخبيثةبأعماليقومجانأوشيطانالعربيةالثقافة

فيوأحدةمرةالكريمالقرانفيالعفريتذكروردوقد

عفريتقال):السلامعليهسليمانقصةفي،تعالىقوله

لقويعليهوإنيمقامكمنتقومأنقبلبهآتيكأناالجنمن

خياليمخلوقالغربيةالثقافةفيوهو93.:!المملأمين

ويطلقأوروبا.شماليفيالشعبيةالحكاياتفيموجود

أغلبفى.الجنياتاسمالثقافاتبعضفىالعفاريتعلى

جدا.صغارأناسبأنهمالعفاريتيصورالشعبيةالحكايات

العاديين.الناسحجمفييكونونالاخربعضهافيأنهإلا

أنهاعلىالعفاريتالحكاياتمنالكثيروتصور

طوالوالرقصالغناءممارسةفيمتعةتحدمرحةمخلوقات

للعفاريتفإن،الجنيةالخلوقاتوكسائر.المروجفوقالليل

قدأيضاولكنها.حسنةأفعالأداءمنتمكنهاسحريةقوى

الحكاياتتصف.للإساءةتعرضتماإذاالأذىتسبب

العفاريتتسرقكيفوالإسكندينافيةالبريطانيةالشعبية

والضالينالمسافرينترشدوكيفالبشر،وأولادالحيوانات

المزرعةحيواناتترميالعفاريتأنويزعمون.الغاباتفي

.الأمراضلهافتسببالعفريترميةتسمىصغيرةبسهام

كرماء،العفاريتيكونأنعندهمالممكنمنولكن

يحبونهمنجيبيملأونأوالحسنالحظفيمنحون

بالذهب.

الخرافى.القزم؟الجنيةأيضا:انظر

جزيرةفىيعيششرسحيوانالثسمائيالعفريت

والزواحفالثدييةالحيواناتيأكل،الأستراليةتسمانيا

يجدها.أنيمكنميتةحيواناتأيةإلىبالإضافةالصغيرة

فيأوالكهوففيالنهارويقضيالليلفىالصيديمارس

الأسترالية،تسمانياجزيرةفييعيششرسحيوانالتسمانيالعفريت

ليلا.والزواحفالصغيرةالحيواناتيفترس

ماطولهيبلغآخر.مأوىأيفىأوالخشبيةالكتلتجويفات

بهاسوداءفراءلهالحيواناتهذهوبعض.سم03منيقرب

تماما.أسودوبعضهابيضاءبقع

هذهمنالأنثىوتلد.الجرابذواتمنالحيوأنوهذا

معظمومثل.التكوينضعيفصغيرامولوداالفصيلة

جرابفيصغارهاالتسمانيالعفريتأنثىتحملالجرابيات

نموها.يكتملحتىتغذيتهاتواصلحيثبطنهاعلى

يرقاتعادةتسببهالنباتعلىطبيعيغيرنموالعفصة

تسببهأنويمكن.الصغيرةالزنابيروخصوصا،الحشرات

يدعىدودأوالخاطيالفطرأو،الفطرياتأوالبكتيريا

وأوالساقالجذورعلىالعفصةتوجدوقد.الخيطيالدود

.الزهرةأوالورقةأوالزهرةبرعم

ناعمفبعضها.عديدةأشكاللهاوالعفصات

ومغطىخشنوبعضها،الصغيرةكالكراتومستدير،

الصغيرالصنوبرمخروطشكلهفىيشبهوبعضهابالشعر،

كيفتمامايعرفأحدولا.المتدليةالنجوممنعنقوداأو

نسيجفياللزجةالمادةداخلالبيضةالحشرةتضعتنمو.

نسيجعينشط،اليرقةوتخرجالبيضةتفقسأنوبعد.النبات

سريعاوتتطور،تفاعليةكيميائيةبطريقةاليرقةحولالنبات

الدوديتجهاالتيالعفصات

البن،نباتجذورتهاجمالخيطي

)أعلى(.بليعاضرراغابىوتحدت

عفصةمىقطاعاليساروإلى

كيفيب!الذهبقضي!سات

اليرقة.حولالعفصةتنمو
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بعضوتحتوي.اليرقةحول)عفصة(طبيعيغيرنموإلى

علىبعضهايحتويبينما،وأحدةيرقةعلىالعفصات

كبيربش!!!الحجمافىأصفصةاوتتفاوت.يرقةعشرةاثنتي

أطيور،اتشة!ماوكالباكبير.بارزنموإلىبسيطانتفاخمن

ولكن،اليرقاتوتأكلالعفصةوالحشرات،والسناجب

بعضوتنتج.اليرقاتيحميالعفصاتمنالعديد

المهاجمة.لالحشراتوتوقع،لزجةمادةالعفصات

مثل،للنباتمؤذيةعفصاتتنتجالحشراتمنوكثير

بعضول!ش،القمحمحاصيلتدمرالتيالهسيةالذبابة

الأربعةاأ،جنحة1ذاتالعفصةيرقةوتفرز.مفيدةالعفصات

وتحتوي.البلوطشجرعلىالتفاحةتشبهإسفنجيةعفصة

فىتستحدممرةمادةوهوالتينحمضعلىالعفصاتهذه

فياخحاريةاالقيمةذاتالعفصاتوتجيمالجلود.دباغة

.الصغرىوآسياوقبرصوإيرانوإيطالياسوريامنأجزاء

.الفطريات؟الطفيليالبكتيريابمأيضا:انظر

عفلق،ميشيلأم(.989-)0191ميشيلممكفلق،

العربيالبعثحزبأسس!،عربىسياسىمفكر

سوريافيالمهيمنةالسياسيةالحركةصارالذي،الاشتراكي

.لعراقوا

مستاءكان،شبابهوفيسوريا.فيعفلقميشيلولد

باريسحامعةكطدراستهوبعد.لبلادهالفرنسىالحكممن

.الاشتراحصالمذهباعتنق،أم349وام929عاميبين

أضقليديةاأغوىامنالعربلتحريريدعووكان

عفلهتأل!سروقد.الأوروبيةالهيمنةومن،الأر!شقراطية

حزباالحركةوأصبحت،أم439عامالبعثحركة

بينالوحدةتحقيقعلىساعدكما.ام469عامرسميا

،المتحدةالعربيةالجمهوريةعليهأطلقفيماومصرسوريا

نأغير.أم619عامإلىأم589عاممنامشمرتالتى

البعثيينالنظامينتوحيدفىأم639عامبعدأخفقعفلق

حزبمنعنوةطردام669عاموفي.والعراقسوريافي

.بالعراقالمنفىفيوتوفي.المنافسينالأعضاءمنالبعث

سوريا،؟العربيةالسياسيةالأحزابأيضا:انظر

ريخ.تا،قلعراا؟ريختا

علىنالأبمنالكثيرفيينموالفطرمننوغالعفن

التى)المادةاليخضورعلىيحتويلاوهو.الأطعمة

الكلوروفيلويسمىغذائهصنعفىالنباتيستخدمها

.الفطريوالعفنالغرابعيشمثلذلكفيمثلهأيضا(

الموادعلىأو،والحيوانيةالنباتيةالأغذيةعلىالعفنويعيحق

الحيوانعلىالعفنأنواعبعضوتتطفل.المتحللةالغذائية

.الأخرىالفطرياتأنواعسائرأو،والنبات

والفاكهةالخبزعلىيعيشالشائعالعفنمنوكثير

الأسودالخبزعفنأما.الأطعمةمنأخرىوأنواع

فوق،اللونبيضاء،الملمسناعمةزغبيةطبقةفيكون

لإنتاجهكذلكالعفنهذاسميوقد.الرطبالخبز

تنموكماالأسود.اللونذاتالدقيقة()الجراثيمالأبواغ

أيضئا،الأزرقبالعفنتعرفالعفنمنأخرىمجموعة

سطحفوقالأخضرالعفنينموماوكثيراالخبز.فوق

الماء،عفنباسمتعرفأخرىعفنأنواعوهناك.الجبن

والتربة.المياهفيتوجد

عفنبوغيسقطوعندما،الأبواغمنالعفنوينمو

إنتاجفيويبدأينتفخفإنهالرطبالخبزفوقالأسودالخبز

الخيوطهذهوتكون.الهيفاتباسمتعرفدقيقةخيوط

منهاوشكونالفطريالغصينباسماتعرفمعقدةشبكة

كماالرئدات.باسمتعرف،هوائيةهيفاتبعدفيما

جدور،أشباهباسمتعرفبالجذورأشبهتكويناتتصنع

عفنيبلغوعندما.الطعامداخ!الرئدبتثبيتتقوموهى

الجذورأشباهعلىتتكون،النضجمرحلةالأسصدالخبز

تحرفأبواغعلبةمثمرجسمكلويحمل.مثمرةأجسام

وهى.طرفهفىالبوغى()الكيسالبوغيةالحافظةباسم

،الأبواغآلافعلىوتحتويصغير،دبوسرأسحجمفي

الأبواغهذهتتناثروتنفتحالجراثيمعلبةتنضجوعندما

علىالأبواغبعضتسشقروقدالهواء.تياراتوتحملها

جديد.منالسابقةالتكاثردورةوتبدأ،الرطبةالأطعمةا

منسلاسلالبنسيليومعفنمثلأمحفناأنواعبعضوتنتج

الخيوطمنمعينةأنواعأطرافعلىمحمولةاللأبواغ

الأطعمةمنالشخلصويجب.الأبواغحاملاتتسمى

الجبنأنوأعبعضتكتعسببينما،العفنعليهانماالتى

منمعيننوعمن-الروكفورجبن-مثلالمميزةنكهتها

وتفيد.إنضاجهعلىيعملالجبنفوقينمو،العفن

تحليلعلىتعمللأنهانظرا،التربةالعفنفطريات

يؤديمما،والحيواناتالنباتاتومخلفاتالميتةالكائنات

عقارالبنسيليومعفنوينتج.التربةخصوبةزيادةإلى

البنسلين.انظر:.البنسلين

بمالسامالفطر؟الفطريالعفنبمالفطريات:أيضاانظر

انحاطي.الفطر

المنتجاتوبعض،النباتاتيداهمفطرالفطريالعفن

الفطريالعفنمنرئيسيتانفئتانوتوجد،والحيوانيةالنباتية

الزغبي.والمسحوقىوهما،المفيدةالنباتاتتفسدان

الخضراء.النباتاتالمسحوقيالفطريالعفنيداهم

مختلفةأنواعابعضهايهاجممختلفا،نوعا05منهويوجد

مننوعأ؟005حوالىيصيبحيثالنباتاتمن
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والعنبالثعلبوعنبوالكرزكالتفاحالزهريةالنباتات

علىعادةالفطريالعفنينمووالورد.والخوخوالبازلاء

السيقانعلىالشكلزهريةبثراتويسبب،الأوراق

الخيوطمنالعديدمنالبثراتهذهوتتألفوالثمار.

تخترقماصةأعضاءلهافروعمنهاتنبعثالتيالفطرية

وغبارالنحاسمحاليلوتستخدم.الثمرةأوالساق

المسحوقى.الفطرمنلحمايتهالنباترشفيالكبريت

علىصفراءبقعافيحدث،الزغبيالفطريالعفنأما

بدايةالفطروينمو.الصغيرةالثمارأوللنباتالعلياالأسطح

الفويهاجموحينبوغا.تسمىواحدةمخصبةخليةمن

الموجودةالتنفسمساممنصغيرةأبواغتخرج،الورقةأعلى

أصغربويغاتبدورهاالأبواغهذهوتنتج.الورقةأسفل

وتبدأ.الورقةسطحعلىالندىقطراتفيتسبححجما،

علىدقيقةخيوطبإفرازجديد،منالعدوىنشرالأبواغ

لورقة.ا

الكرنبمنها،كثيرةنباتاتالزغبيالعفنيهاجم

البوردوخليطويستخدم.والخسوالبصلوالخياروالعنب

المجففوالليمونالنحاسكبرشاتمنتحكون)محلول

الزغبىالعفنقضىوقد.لمكافحتهالوسائلكإحدىوالماء(

-ا845بينفيماأيرلندافيالبطاطسمحصولعلى

مجاعة.سببمماام،846

البلدانفيالخطيرةالمشاكلمنالفطريالعفنيعد

علىجافةتحفظلمإذا،الثيابيهاجملأنه،الرطبةالمدارية

يهاجمماوكثيرا.المعتدلةالأقاليمفىوكذلك،الدوام

ولحماية.التهويةسيئةأوالرطبةالاجواءفيالكتبأغلفة

مغلقغلاففيالمجلداتحفظيجب،العفنمنالكتب

يتبخرحيثالفورمالديهايد،نظيرمسحوقبداخله

حفظمنلابدكانوإذاواقيا.جوابعدهمخلفاالمسحوق

تساعدالجيدةالتهويةفإن،مكشوفمكانفىالكتب

تكونهحالالتعفنإزالةويمكن.الفطريالتعفنمنععلى

نأغير،مسحهأوبنفضهللكتابالخارجيالسطحعلى

النمو.فيالاستمرارمنيمنعهلنذلك

الفطرتكونتمنعالتىالكيميائيةالمحاليلمنعددهناك

وتحتويذاتها.الكتابتغليفمادةإلىأضيفتماإذا

غير.الزئبقكلوريدمثلالزئبقيات،علىالمحاليلهذهمعظم

فىالشديدالحرصتوخيوينبغى،السميةعاليةأنها

استخدامها.

العفن.،الفطرياتمبيد،الفطريات:أيضاانظر

العفوبهيقصدالأولالمعنى:معنياندهادقانونفيالعفو

والمعنى،الجريمةبارتكابعليهالمحكومإدانةعنالشامل

بعدالعقوبةتغييرأوبإبدالالحكمتخفيفهوالاخر،

منالشاملالعفويصدر.المتهمبادانةالجنائيالحكمإصدار

وأالجمهوريةرئيسأوالملكمثل،التنفيذيةالسلطةرئيس

لجنةتوصيةعلىبناءأحياناالسلطةهذهوتمارس.الحاكم

عليه.المحكوممنطلبأومفوضأومعينة

أنهذلك،الجزئيالعفوعنالشاملالعفوويختلف

نفسه،تقديم،الجزئيالعفوحقهفىصدرمنعلىيجب

بالرقابةالتنفيذيةالسلطةتفوضهلمنآخر،إلىحينمن

فيحصل،الشاملالعفوعنهيصدرالذيالشخصأما.عليه

علىيقضيالعفولأنمجرما،يعتبرولا،كاملةحريتهعلى

سمعةلتحريرالعفوامشخداميمكنتماما.الإدانهآثاركل

بعدبراءتهثبوتلدىالإدانةشوائبمنعليهالمحكوم

باللإدانة.الحكمصدور

فيطبقتغييرها،أوالعقوبةبإبدالالحكمتخفيفأما

نأعلىالتشريعفيهاينصالتيالدولبعضفيأحيانا

للمحكمةويمكنالعمد.للقتلالأصليةالعقوبةهوالإعدام

هذهوفي.الحياةمدىالسجنهيعنهبديلةعقوبةتوقيع

.مشروطبأنهالعفووصفيجوز،الحالة

.العامالعفو:أيضاانظر

تمالتيالجرائمفيمعينةحكومةتسامحالعامالعفو

القانونيةالحالةإلىالخطئينالعامالعفويعيدضدها.ارتكابها

الجرائم.ارتكابهمقبلبهاتمتعواالتي

العامالعفوتاريخهاخلالالحكوماتمنحت

وأقدم.داخليةانتفاضةأوماحرببعدالوحدةلتستعيد

304عامتمتالتاريخسجلهاالتىالعامالعفوحالات

بحكامهم،القديمةأثينامدينةشعبأطاحعندما.مق

الطغاةانظر:.جديدةديمقراطيةوأرسوا،الثلاثينالطغاة

العامالعفوثراسيبولسالجديدالقائدأعلنفقد.الثلا-نون

منوقليلاالثلاثينالطغاةماعداالمواطنينجميععن

الاخرين.الموظفين

عليهيولممف،سيدناعفوالعامللعفوالرائعةالأمثلةومن

ومن.بنيامينولأخيهلهكادواالذينإخوتهعن،السلام

الرسولأعلنهالذيالعفوالتاريخفيالعامالعفوأنواعأشهر

منكلعنعفواأصدرفقد.مكةفتحيومفى!وييمحمد

أفراد.سبعةإلاللفتحالسابقةالفترةفيالإسلامعادى

الإنجليزيةالأهليةالحربعلىعاماعشراثنيمضيبعد

عنعاماعفواالثانيتشارلزأصدرام(،648-)642

استثنىوقد،الملكيةنظامقلبحاولواالذينأولئكجميع

والدهفىايإعدامتنفيذفيفعلياشاركواالذينأولئكفقط

ما974عامبريطانيافيعامعفوإصدارتم.الأولتشارلز

التيستيوارتآلانتفاضةفىشاركواالذينجميععن

وخلالانتفافتا.،ستيوارتآلانظر:.ام745عامتمت
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عفوابريطانيامنحتأم،778عامفيالأمريكيةالثورة

ألقواالذينالمستوطناتقواتأفرادجميععنعاما

أسلحتهم.

العامأحفواحالاتمعظمشملت،العشرينالقرنوفي

عندما.معينةحربفيأممهاتورطعارضتالتيالشعوب

حواليسجنتمأم189عامالأولىالعالميةالحربانتهت

المتحدةالولاياتتورطضدلاحتجاجهمأمريكيألفي

أغرناهذامنالشسرينياتوخلال.الحربفيالأمريكية

!صليدجوكالفير،هاردينجارنوالأمريكيانالرئيسانمنح

عاموشي.منفصلةحالاتفيالأفرادمنالكثيرعنعفوا

استعادبحيثعاماعفوارززشلتالرئيسأصدر،أم339

قدكانمعارض0051منأكثرالتصويتحقوق

تتعلهتبجرائمإدانتهمبعدالتصويتحقمنهمسعحب

بمعارضتهم.

منال!ضيرعارض،السبعينياتوأوائلالستينياتوفي

حواليألىالحكومةقدرتإذ.فيتنامحربالأمريكيين

تمأر،الحر!منهربواأمريكيجندي.00039

00031وحواش،مغادرةإذنبدونلغيابهمتسريحهم

أغواتافيأطخدمةالاستدعاء)تجنبواالتجنيدتجنبوارجل

اختبأواأوأجنبيةبلدانإلىالكثيرونوهرب(.المسلحة

تورطانتهاءلعدو.الأمري!جةالمتحدةالولاياتداخل

،ام739عامفيالحربفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

المجموعة.مجملعنعامبعفوالناسمنالكثيرطالب

اشئيسعفاأنوبعد،أم749عامفيالطلبوازداد

عنونيكسونريتشاردالسابقالرئيسعنفورد،جيرالد

اقترشها،قديكونأنيمكنالتيأسفيدراليةاالجرائمكل

عاماعفوامئفورد،التنفيذيةللسلطةرئيسابوصفه

نأعلىوافقواالذينالتجنيدومتجنبيللهاربينمشروطا

رجا22).00حواليقدمعندها.عامةوظائفيشغلوا

حيميالرئيسأصدرأم،779عاموفيعفو.طلبات

لينأخحنيداقوانيتخالفتقريبا،واحدكلعنعفواكارتر

ماعداالحميعالعفوهذاشمل.أم739و6491عامي

العنف!استخدمواالذينوأولئكالتجنيدنظامفيالعاملين

التجنيد.قوانينخرقفي

المتحدةالولاياتح!صمةبدأت،م8791عامفي

البلاددخلواالذينالأجانبعنعابمعفوبرنامجالأمريكية

قدوكانوا،أم829ينايرمنالاوأ!قبلقانونيغيربشكل

هذاكان.الحينذلكمنذالمتحدةالولاياتفيقطنوا

فيهاوالتحكمالهجرةإصلاحقانونمنجزءاالبرنامج

.أم869عامفىالصادر

فبعد.الحكمأنظمةتغييرمعأحياناالعامالعفووشزامن

الشرقيةأوروبادولأغلبفيالشيوعيةالأنظمةسقطتأن

منحتالشسرين،القرنمنالتسعينياتأوائلفي

المسؤولينلكلعاماعفواالجديدةالديمقراطيةالحكومات

تشي!ضسلوفاكياحكومةقررتفقد.السابقينالشيوعي!ت

الحكمفترةفيمنصباتولىمنكلمطاردةعدمالسابقة

،ام499فبرايروفيعاما.أربعينامشمرالذيالشيوعي

محاولةدبرواالذينلكلعاماعفواالروسيالبرلمانمنح

ولم.أم399أكتوبرفييلتسنالرثيسضدالانقلاب

.العامأحفواهذايلغيأناشئيسيستطع

البلدانمعظمفيمجرمينعنأحاماأمحفواويصدر

الدولبينمنوسويسراأ!سويدواوهولندا،ففرنسا،أيضا،

السجلاتأنكما.المجرمينعنالعامالعفوممر!تمارساكتي

يتمأخرىجرائمأييرتكبوالبمالذي!للمجرمىيئالإجرامية

يتمإيطالياوفي.عشريناوسنواتعشربعدإتلافها

الاحتفالعندإجراميةحالاتعنعامعفوإصدارأحيانا،

المكتظةالسجونلتفريغأوجديدرئيستنصيببمراسم

فقط.

العفو.أيضا:انظر

يفوقهماهناكوليس،أحالماشىالصيوراأقوىم!العقاب

أنواعوبعضالكندورسوىحجماالجارحةالطيورمن

والاعتزأزالتوحع!علاماتوعليهأحقابايظهرالنسور.

أنهاعلىعادةالعقبانوتصورالهواء.فيبعظهمةويحلق

إلىبعيدوقتمنذبهايرمزكما،شجاعةصائدةطيور

العقابعلىالوصفهذاينطبقماوأكثر.والقوةالحرية

فإن،الحقيقةوفيالطيور.ملكأحيانايدعىالذيالذهبي

يدلوالتىلهاتصورالتيالشجاعةبتلكليمستالعقبان

لحوممنيتوافربماالعقبانمعظمتتغذىمظهرها.عليها

والعقابالحيوانمات.جيففيهابمابسهولةعليهاتحصل

جبانصائدوهوالذهبيالعقابمشللطيفاأجسالأصلع

والجيف.بالأسماكيتغذى

علىتحرصالخطر،كماتجنبعلىالعقبانتحرص

إذاإلاتهاجمهماونادرا،الإنسانعنبعيدةالبقاء

عندفاعاالعقبانأنواعبعضتهاجمكما.حاصرها

القويةوالخالبوالأقدامالأرجلوتمثل.وأعشاشهاصغارها

العقابيهاجموقد.العقابعندالأساسيةالأسلحة

يحدثلاأنهكمانادراذلكويحدثبمالمزارعحيوانات

.بمفردهالحيواني!صنعندماإلا

للعقبانذهبيةرمعوماتالرومانالمحاربونالحشخدم

رو!مياأباطرةاستخدمكما.والشجاعةالقوةعلىدلالة

الولاياتوفي.مماثلةدلالةذاتارموزالعقبانوالنمسا

عاممنذوطنيارمزاالأصلعالعقابيعدالمتحدة

.أم782
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الأبينه!الريقويكسبه.الجائعةصغارهإلىاعغداءمعهحاملاالجبلىعشهإلىعودتهعندمدىأقصىإلىالقويينجناحيهيفردالأصلعالعقاب

كالأصب.فيهبيدومظوارأسهعلىالذي

العقابجسم

الأصلعوالعقابالذهبيالعقابمنكلطوليتراوح

6-5.3بينمامنهاالواحدويزنسم،!.-75بين

الأنواعأما.مترينحوالىالجناحينامتدادويبلغ،كجم

طوليبلغحيثحجماأصغرفهيالعقبانمنالأخرى

بينماوآسياإفريقيافيتعيشالتيالصقريةالعقبان

ذكورها.منأضخمالعقبانإناثأنكما،سم5ه-45

وللعقاببالري!.ومغطىكبيرالعقابرأس.الرأس

أيضايشاهدأنويستطيعالرأسجانبىعلىكبيرةعيون

الإنسانمعمقارنةحادنظرالطيورولمعظم.مباشرةأمامه

حدةأكثرنظراوالصقورللعقبانأنويعتقد.والحيوانات

المثلالعرببهضربلذلك،الحيواناتمعظمباقيمن

فريستهمشاهدةالعقابويستطع.عقابمنأبصرفقالوا

قريباالصيدأثناءيطيرعادةولكنهالفضاءفيتحليقهأثناء

بهقوي،ضخممنقاروللعقاب.الأرضسطحمن

الفريمسة.لحمتمزيقعلىتساعدطرفهعندحادةخطافات

)منسم5.2وعمقهلمسم5العقابمنقارطولويبا

ذلك.منأضخمالأصلعالعقابومنقار(.لأسفلأعلى

للغاية،قويةوأقدامأرجلللعقاب.جلوالأاالأقدام

وتقتلهاالفريسةالعقبانوتمسكأصغر.الأقدامولون

المكانإلىحملهافيأيضاتستعملهاأتىابراثنهابوساطة

بينماالذهبيالعقابأرجلالريشيغطي(.فيهتأكلالذي

العقابأرجلمنالسفلىالجزءءلىريشلايوجد

الأصاة

طويلةوأجنحةذيولللعقبانوالأ.جنحة.الريش

.الأرضعلىتكونعندماجميلغيرومنظرها،وعريضة

.الطيرانأثناءالعقابجسمدعمعلى(الأجنحةوتعمل

أجنحتهافردطريقعنطويلةلمسافاتالعقبانوتهبط

س!حبضكلومرتبوصلبقويالأ-ننحةوريش.بقوة

موجزةحقائق

عقيب.الصغير:،عقاب:اك!والمكتملالأسماء:

.للنوعتبعايوما42-35:الحضانةفترة

دمتؤ.05-02العمر:

قارةماعداالعالمأنحاءجميعفيالعقسانتو-جد:الوجودأماكن

الجائروالصيدقتلهابسببمنهااختفتالتيشوالمناطأنتاركتيكا

لها.
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الريم!يفرد،أضحليقاوأثناء2.الجناسطحعلىأ!واءابمرور

أصقباناوتستخدم.اطرافهاعندملتويةيدأصالغكأنه

بذأسكتقوملاولكخهاأ!ريسةاضربفيأحياناأجنحتها

بمخالبها.وتضربتهاجمبلالطرانأثناء

أجزاءتتخللهاوقدسوداءأوداحضةبنيةالعقبانومعظم

أسديهلواالتىالرل!قكميةالصغيرللعقابوليسبيضاء.

تقريبا.سنواتأرلغعمرهيبلغحتى

العقابحياة

وقد،سنة03-02حوالىانبريةفيالعقابيعيش

أ!قباناصغاروتبدأأكثر.أوسنة05حتىالأصرفييعيم!

وتحتفظالعمر،من!شواتتبلبنرلغعندمابالتناسل

الاخرفإنأحدمماماتوإذاحياتها.بقيةالشريكبنفس

أسشةاشيالتناسلويحدتجديد،شريكعنيبحث

الأماحشافيالشتاءفص!!فيالعقبانتتجمعوقد.التالية

حصليحدد،التزاوجموسموخلالالغذاء.فيهايتوفرالتي

الأخرىاالعقبانوتبقىعشهماحولإقليميةمنطقةزوج!ن

ب!تعليهايسيطرالتيالمنطقةمساحةوتتراوحخارجها.

أصعر،فهيالاصلعالعقابمنطقةأما2أكم06و05

ح-ا.51.مسافةالاخرعنواحدكلعع!يبعدحيث

يب!ىر.أوكماراالعقبانأعشاشتسمي.الأعشاش

يعيشكما،المياهمنالقريبةا،شجار1قممافيوكرهالعقاب

أ!قبادابعفروتعش!زت.الحرتفعةالجبالأصقإعفيبعضها

اممتحدامالأصلعاأ!قاباويعيد.أ،رض1علىآمميافى

أ:!!ارالدهبيةالعقبانمنولكثير.مشةكلنفسهالوكر

.أخرىبعد!شةالتوالىعلىتستخدمهما

العصى،منأساسيبشكلأوكارهاالعقبانتبني

تضيفكما،صغيرةنباتاتبأوراقعادةبتزيينهاوتقوم

لذلك.عامكللهااسعتخدامهاعندعليهاجديدةمواد

بينما،سم4ءوعمقسم9.بعرضالجديدالوكريكون

.م5.4وعمقهأمتارثلاثةالقديمالوكرعرضيبلغ

وعرضهاسم8حواليالبيضةطوليبلغ.البيض

أحيانوفي،السنةفيبيضتينعادةالانثىوتضعسما.5

الذهبيالعقاببيضولون.بيضاتثلاثتضعنادرة

أما.رماديأوأحمرأوبنيبلودمرقالايكونوقد،أبيض

أثناءالأصفرإلىيتحولأبيضالأصلثهواالعقاببيض

العش.فيوجوده

فقسه.قبليوما04حواليالبيضحضنويجب

الذكريرقدبينما،الوقتمعظمالبيضعلىالأنثىوترقد

أثناءللأنثىالغذاءبإحضاريقومولكنهأحيانا،عليه

بحراسةوالأنثىالذكرمنكلويقوم.البيضحضنها

لفراخهما.الطعاموإحضارالعحق

بيضهامن(،العقبان)صغارالعقيباتتخرج.العقيبات

نموويبدأ.رماديأبيضزغبيغطيهامفتوحةوعيونها

ولاأسابئ.ثلاثةأوأسبوعينعمربلوغهاعندريحتمها

ستةعمرهيبلغعندماإلاغذائهتقطيعأحقيبايستصث!!

عمرهيكونعندماالعشويترك.أساليعثمانيةأسابئإلى

الطيرانيستطعلاالبدايةفيولكنهأسبوعا21او11

والداويقوم.أسابيععدةالوكرمنقريباويبقىجيدبشكل

علىقادرةتصبححتىأشمهر،لعدةبإطعامهاالعقيبات

بنفسهما.غدائهاعلىوالحصولالاصطياد

إلايعيشلاالغالبفىوبيضتينأحقاباويفقس

وأبيومينالاخرقبلالعقيبينأحديخرجواحد.عقيب

الغذاء،منأوفرنصيبالأولللعقيبوي!صن،أيامتلاثة

يقتله.وربمامتكرربشكلالاخرأ!قيبايهاجماأنه!س!ا

بينماالنهار،خلالفقطأحقباناتصطادالغذاء.

يذهبوعادةآمن.مجثمفيأوأوكارهافيأطيلاتمضى

الأرانب،الذهبيالعقابويأكلللصيد.معاعقابان

أحيائاويتغذىوالطورالبريةوالأرانبالأرضيةوالسناجب

ويطير.الميتةالحيواناتيأكلوربماوالخرافالغزلانبصغار

الروابىأطرأففوقمنخفضارتفاععلىالذهبىأحقابا

بفريستهللإمساكبسرعةالهبوطيم!ضهحيث،المكشوفة

.المذعورة

حيثبالأسماكأساسيبشكلالأصلعأحقابايتغذى

.للحظاتالماءفييعطس!أو،طيرانهأثناءالماءمريحتطفها

عنالشاطىءإلىفريستهحملالأصلعااصقابا:يستصي!أث

وتستدل.التجديففيجناحيهباستحدامالسباحةطرية!

الأخرىالطورأسرابباتباعالأس!اكتحمععلىالعقبان

الطورمنالأسماكلانتزاعأحياناوتقوم.الأسماكآكلة

الأصلعالعقابويقومالبحر.وصقرالنورسمثلالأخرى

الماءوطيورالمائيةبالدجاجةبالإمساكالأحيانبعضفي

لبثالطورفوقوالرفرفةأتححليقاطريقعنالاخرى

حتىالغوصتكرارعلىوإجبارهاقلوبهافيالرعب

بجيفالأصلعالعقابيتغذىوكذلك،تشعب

.الحيوانات

الموجودةالحيواناتلنوعتبعاالعقابوحباتتتفاوت

بالقردةالعقبانبعضوتتغذىفيها.يعيشالتيالمنطقةفى

بالحياتأخرىأنواعتتغذىبينما،الكسلانوحيوان

والسحالي.

العقبانأنواع

:العقبانمننوعا06نحوبالعالميوجد

فىأصلعليسالعقبانمنالنوعهذا.الأصلعالعقاب

بريشمغطىرأسهلأنكذلكيبدوأنهإلاالأمر،حقيقة



غامقبنيالأصلعالعقابولونأبيفصغير.أبيض!وذيله

فاتحة.بقعتتخلله

وهو.الشماليةأمريكافىفقطالأصلعالعقابيوجد

منالنوعوهذا.ألامريكيةالمتحدةللولاياتالوطنيالشعار

الولاياتمناطقجميعفىللانقراضمعرضالعقبان

أكثرالمتحدةالولاياتفيويوجدألاسكا.باستثناءالمتحدة

معظمهايعيشالأصلعالعقابطيورمنطائرألف05من

ألاسكا.في

فيالصيادونكان،العشرينالقرنأواسطحتى

طائرمنكبيرةأعداداقتلواقدالمتحدةالولايات

بقانونالنوعهذاحمايةتمتوقد.الأصلعالعقاب

وعام،ولاية48فيام049عامصدرفيدرالى

انحعسارفإنحالكلوعلىألاسكا.فىأم539

كانالحضريةوالمناطقالمزارعتوسعبسببالبراري

الأصلع.العقابأعدادانخفاضفيرئيسياسببا

تلوثبسببالأصلعالعقابعددانخفضكذلك

وبمخلفاتالافاتبمبيداتوالأنهارالبحيراتمياه

أجسامعلىالملوثاتهذهتتراكمحيثالصناعة

منكثيروفي.العقبانبهاتتغذىالتىالأسماك

321العقاب

تتأثر،التكاثرعلىقدرتهالكنالطيور،!تقتللاالأحيان

أعدادها.نقصانإلىالفثايةفييؤديكا

رقعةرقبتهوخلفغامقبنيلونه.الذهبيالعقاب

بيضاءبقعلهااللونداكنةوفراخهالريشم!،منذهبية

فيالذهبيةالعقبانوتعيشاهـالذيل.الأجنحةعلى

أمريكامناطقمعظموفيإفريقياولشصماليوآسياأوروبا

ريشالهنودمنالسهولسكاناستخدموقد.الشمالية

عقاباسمعليهأطلقلذلك،قبعاتهمتزصلر!فيالعقاب

.الحرب

فصلمنجزءالتقضىالذهبيةالعقبانبعؤ،تهاجر

الأغنامحظائرأصحابويقوم.الحارةافىالأمافيالشتاء

باختطافالعقبانهذهقيامخشيةمنهاأعدادكبيرة؟بقتل

لرميصيادينامشئجارتمتكساسوفي.الخرافصغار

فيتموقد.الطائرةبوساطةبالرصاص،نالعفمنالالاف

مأ629عاممنذالذهبيالعقابحمايةالمتحدا،الولايات

خاصة.ترتيباتضمنتكساسفييفشلمازالأنهإلا

منكثيروفيالمكسيكفيوقتلهاصرليادهيتمكذلك

فيالذهبيللعقابحمايةوهنالكوآسميا.أوروباأجزاء

وأسكتلندأ.كنداأنحاءمعظم

فرائسهتشتملمخيفصائدالذهبيالعقاب

صغارحتىوالأرضيةوالسناجبالأراب

إلىالذهبىالعقابيحمل.والخرافالغزلان

وزنه.وزنهايقاربفريسةعشه

إزوئسس!

!
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العقبانمنأخرىأنواع

ستيلروعقابالذيلأبيضالعقابمنكليشبه

العقابويتكاثر.الأصلعالعقابكبيرحدإلى،البحري

وأيسلنداوآ!سياأوروبامناطقمنكثيرفيالذيلأبيض

ل!شرالأصلعالعقابكذيلأبيضذيلولهوجرينلاند

مااللونفداكنالبحريمشيلرعقابأما.داكنرأسه

أكثرمنالنوعهذاويعتبربيضاء،وأكتافه،ذيلهعدا

فيالهادئالمحيطشماطئطولعلىويتكاثرقوةالعقبان

ألوشيانجزربزيارةيقوموأحياناكورياوفىمحيبريا،

ألاسكا.منالقريبة

ثوسطهاأمري!صاجنوبيفييعيشالخطافالعقاب

أحضين!ة.االمداريةالعاباتفىالعقبانأكثرمنويعتبر

أضديياتواال!صسلانوحيوانالمقلنسالقردويفترس

عرهـرماديورأسهأسودالخطافالعقابلون.الأخرى

عقيبمنأكثرالخطافالعقابلايرعى.طويلألمسودرأسه

نأبعدتقريباعاملمدةيطعمهحيث،الوقتنفسفيواحد

سنتين.كلمرةوالأنثىالذكروشزاوج.بيضتهمنيخرج

يشبهوهو،فقطالفلبينفييوجد.القردةآكلالعقاب

الويقة.بنفسويعيع!الخطافالعقابكبيرحدإلى

ببناءويقومالطيور،منوكثيربالقردةالعقابهذايتغذى

العاباتفىيعيقالخطافالعقاب

أءشصىواالحوليةبأمريكاالمدارية

ترتفعالتيالضخمةالمداريةالكابوكأشجارعلىعشه

المدارية.الغاباتفيالأخرىالأشجارمنأكثرسامقة

عليه،النارإطلاقبسببالوجودنادرالعقابهذاأصبح

فيأيضاالمتوجالعقابويعيع!.المداريةأكاباتاوانحسار

.بالقردةويتغذىإفريقيافيالمداريةالغابات

وإفريقياأمميامنكلىفىالعقبانمنأخرىأنواعتوجد

كثيرويعرف،الاخرىالقاراتفيالموجودةتلكمنأكثر

علىطولهاولايزيد،صقريةعقبانبأنهاالعقبانهذهمن

الذيالسماكالإفريقيالعقابينحدرسما.ه45-5

الأصلع.العقابمنوالأنهارالبحيراتمنبالقربيعي!

أصواتايصدر،كتفيهفوقالخلفإلىرأسهيديروعندما

السهولفىالزوجيالعقابيعيش.أسشةمأغيراجةعا

صغيرةحيواناتوهىالوبر،بحيواناتويتغذىاصعشبيةا

أغيلة.امععلاقةذات

المداريةالشواطئعلىيعيحقالبطنابيضالبحرعقاب

هذايتغذى.وأبيضرماديولونهوأسترالياآسياجنوبى

منباختطافهايقومحيثالمائيةوالثعابينبالألمسماكالعقاب

فيالأصابعقميرالعقابيوجدكذلك.بمخالبهالبحر

أثناءبالثعابينأساسيبشكلويتغذىوأوروبا،وإفريقياآسيا

عقابيعيم!.الجافةالروابيأطراففوقوالرفرفةالتحليق

البحريستيلرعقاب

هـأصحص.احد



323محمودعباسالعقاد،

ويتغذىآسيافيالغاباتفيالأشسجارقممعلىالحيات

فىالسهبيالعقابيعيشكما.والسحالىبالثعابين

العقابهذايقوماسيا.أواسطفياللاشجريةالسهول

كلإفريقياإلىبالهجرةالأخرىالعقبانأنواعمنوغيره

المصريةالصحارىفوقالضخمةأسرابهاتمرأنبعدشتاء

وخريف.ربيعكل

،الخطافالعقابالكندور،الطائر،أيضا:انظر

النسر.بمالعظامكاسرالصقر،

.العقابانظر:.الأصلعالعقاب

البلادفىالبريالحيوانانظر:.بوئيلليعقاب

)الطيور(.العربية

المفترسة،الطوومنيعدكبيرطائرالخطا!العقاب

والعقاب.المداريةالغاباتمنالمنخفضةالأراضيفييعيش

وجنوبيبوليفياوشرقيالمكسيكجنوبييعيشالخطاف

كجم4،ءمنأكثرويزن.الارجنتينولثعمالىالبرازيل

عندجناحيهطولويصل.سم09إلىارتفاعهويصل

أما،رماديانوعنقهالخطافورأس.مترينإلىبسطهما

رأسهويغطيبيضاء.منهالسفلىوالأجزاءفأسود،صدره

كبيرمنقارالطائرهذاويميزأسود.طويلعرفالخلفمن

صفراء.كبيرةوأقدامأسود

القردةلصيدقوتهالجبارالعقابهذايستخدم

أعشاشاالعقبانوتبني.والشيهموالابوسوموالكسلان

الأزواجوتتكاثر.الكبيرةالأشجارعلىالأعوادمنكبيرة

العقابوسميم.بيضتينأوبيضةالإناثوتضعسنتينكل

الاساطيرفىوردكماالطائرالوحشأيضاالخطاف

.الهاريانظر:.والرومانيةالإغريقية

الجنوبية.أمريكايقطنجارحطائرالخطافالعقاب

البلادفيالبريالحيوانان!:.الممهالوبعقاب

.العقاب)الطيور(بمالعربية

البلادفيالبريالحيوانانظر:الصحتدي.العقاب

.)الطيور(العربية

البلادفيالبريالحيوانانظر:الئسارية.العقاب

البحر.صقر)الطور(بمالعربية

فيحجماالعقبانأكبررابعاديلوظيالعقاب

بنيكبيرطائروهو.استرالياأجزاءكلفيبويعيم!.العالم

وتديطويلذيلولهالاسوداد،إلىقليلالونهيميل،اللون

سم09بينيتراوحطولإليالعقبانتنمو.الشكل

واللإناث،مترينحوالىجناحيهباعطولويبلإبم،سما.و.

الذيلوتديةالعقبانتتغذىالذكور.منحجه،أكبرعادة

الميتة،والحيوانات،والولب،البريةابوالأرا،بالأرانب

وأبيضةالأنثىتضع.الأغنامتقتلأنهاالفلاحونويقول

وصغارهاالأشجار،فوقالعصيمنقاعا-ةعلىاثنتين

.اللونحمراء

أهـ،أ-384)703محمودعد،سالعقاد،

وسياسيأديبالعقاد.محمودعباسم(.64911-أ988

الأدبيالفكرأعلاموأحد،مصريوشا.!روصحفي

وبهاأسوانبمدينةولد.العشرينالقرنفيوالفلسفي

فيالمرحلةهذهيتجاوزلمولكنه،بتدائى9الىتعليمهاستهل

عنالبعيدةمدينتهفيالحديثةالمدارستوؤسلعدمالتعليم

إرسالهعنعجزتأسرتهولأن،الكبرىالمصريةالحواضر

فيالكثيرونيفعلكانكما،تعليمهلمواصلمةالقاهرةإلى

التعليمعنالانقطاعهذالكن.ال!سشرينالقرنبدأيات

أهلهإذ،الحديثةوالمعرفةالعقادبين-حاجزايقفلمالمنتظم

موسوعيةثقافةلاكتسابومثابرتهوصبرهالحادذكاؤه

للإنجليزيةإتقانهأنولاشك.والإعجابللدهشةمثيرة

مصادرهافيالحديثةالغربيةالمعرفةعلىالاطلا/(منمكنه

تكادالتىمؤلفاتهفيبوضوحهذااقلكسوقد.الأصلية

واجتماعونقدأدبمنالإنسانياتوعفمجميعتشمل

وتراجموسيرةوءاسلامياتوتاريخقنمسوعلموفلسفة

شاعريته.عر،فضلا،ورواية

كتاباتهخلالمنوالصحفيةالفكريةمواهبا،بدت

ليعملالوظيفةتركثموالظاهر.والجريدةاللواءبصحف

بعدهاام،909حتىأم709عامالدل!ضورفىمحررا

والأهاليا!لؤيدبصحفعملثمبالتدريهس،عمل

الوفدحزبإلىانضمام919عام!صرةوبعد،والأهرام

السياسيالكاتبوأصبح،زغلولسعدبثقةحظيحيث
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ص!.!!بصحيفةعمل.للحزب

س-!يز!وحكمم()2391البلاغ

*ص9تعسعةلمدةبالسجنعليه

بتهمةءام039عامأشهر

الملكية.الذاتفيالعيب

ء.خ،كاعامالوفدحزبعلىخر!

كاى!؟.لهأنتقادهووجهام359

+!الملكجانبفىوأصبح

العقادمحمودعاسمعاهدةوانتقدالوفدضد

أخبارفىعملأم.369

فيعضواواختير.الأساسفىثمام(،49)4اليوم

منذالأخباربصحيفةالكتابةعلىداوم.الشيوخمجلس

وفاته.حتىأم539عام

فىأولىجهةمنتتمثلالعقادإنجازاتأهمولعل

منتمكنإذ،الشعريةللكتابةالجديدةالنقديةرؤيته

المازنىإبراهيممعألسسهاال!ي،الديوانجماعةخلال

شعريةمدرسةعنالإعلانمن،شكريوعبدالرحمن

كانالتىالسائدةالشعريةالأنماطتغييرإلىتدعوجديدة

اطوحدةدعوةهىرورموزها.ممثليهاأبرزشوقىأحمد

فإنثانيةجهةومنالشعر.أنظر:.القصيدةفىالعضوية

فىمتميزاتياراشكلتالسرديةالقصصيةالعقادكتابات

الأسالي!حيثمنأما.والتراجمالسيركتابةطريقة

الاستنباطي-،المعرفيالتحليللغةعلىتعتمدفهي

جملةإضاءةالأساسيةوظيفتهتكونالذي،التأويلى

للشخصيةوالتاريخيةوالاجتماعيةالنفسيةالظروف

المشهورةروايتهكتبالتطورهذأمن.القصةفىالمركزية

الشخصياتشملتالتيعبقرياتهوسلسلةسارة

العربيةالحضارةتاريخمنالأولىاالفترةفىالأساسية

وعمربكروأبوضر!ه!الرسولرأسهاوعلىاللإسلامية،

رواجاولاقت،عنهماللهرضيوخالد،وعليوعثمان

.اليومحتىينقطعلمالقراءبينكبيرا

يرتادهامنزلهصالونفيتعقدأسبوعيةندوةلهوكانت

والمفكرين.الأدباءكبار

النقدية،قدرتهعنلاتقلالشعريةالعقادوقدرة

الفكريالطابعذاتالصادقةبالتجاربحافلةفدواوينه

:يقول.العميقةالاجتماعيةوالدلالة

الكبرايطلبصغير

صغرالوودوشيخ

عملايشتهيوخال

ضجرابهعملوذو

تعبفيالمالورب

افتقرامنتعبوفي

الأقدارعلىحاروافهل

القدراحيرواهمأم

قوله:العاطفيشعرهرقيقومن

وعزائيوسلوتييارجائي

الأليفاجتوانيإذاوأليفي

ماذاأعلمفلستنبئيني،

مشغوفبحسنهقلبيمنك

منهأكبرأراكحسنكل

وطريفتالذمعناكإن

بمنسيكليسياقلبحباإن

ضعي!حبالجميلجمال

قوله:وكذلك

ولازهرزهرشذا

والنهر؟الظلوأين

ولىرياضناربيع

النشر؟أعطافكأمن

بدراأرىلاوأنظر

البدر؟الللةأنتأ

عبقرية،اللهعنمنها:كتابا83نحوالعقادصنف

عبقريةعلى،عبقريةعمر،عبقرية؟الصديقعبقريةمحمد؟

الكتب؟بينساعات؟الفصولالعلاء؟أبيإلىرجعةخالد،

الصديق؟بنتالصديقة؟القرانفيالمرأة،الروميابن

وغيرها.الأحياء،مجمعهتلر؟،إبليس،المطالعات

.الأدب،العربيالشعر؟:أيضاانظر

)رسمالدواءالعقاقير،استعمالسوءانظر:العمار.

علم.العقاقير،،الإد!ايخة()العقامجرانحدراتإدمانإيضاحى(،

كماالضخص،أملاككليعنيمصطبقانونيالعقار

أرض.قطعةمنيجنيهاالتيالفائدةأوالشخصحقيعني

التيالأرضرئيسةبصورةيعنيالماضيفىالمصطيعكان

وتملكمستأجرةأراضى:نوعانللعقار.الشخصيمتلكها

تعني،محددةلمدةبرهنأيضاالمعروفة،الإيجاريةالحيازة

التىالشروطيبينإيجارعقدأواتفاقفيالموضحةالأملاك

تلكباستخداماخرلشخصالمالكأساسهاعلىوافق

وفترةالأملاكاستخدامكيفيةالإيجارعقديوضح.الأملاك

أشكالمنشكلأيأوالإيجاريوضحكما،الاستخدام

يسريقدالإيجار.عقدانظر:.للمالكدفعهيتمالتعويض

لفترةأوعديدةلسنواتأوالحياةمدىالإيجارعقد

يمكنأنهالإيجارعقودبعضتحدد.الزمنمنمحدودة

المالك.يراهوقتأيفي،معينةحالاتفيإنهاؤها



استردادبإمكانهالمؤجرأنفتعنىالمطلقةالملكيةأما

فيالأرضكلكانتيشاء.وقتأقربفيالأرضملكية

ويمئالملك.للملكملكاإنجلترأ،فيالإقطاععصور

مثليؤدونها،التيالخدماتمقابلالارضحيازةرعاياه

يمنحأنمستأجرلكلويمكن.الحروبفيجانبهإلىالقتال

وهكذا.آخر،لشخصحيازتهتحتالتيالأرضمنجزءا

لاخرشخصمنالحيازةانتقالتسلسلمتابعةتمتماإذا

الحديثةالعصوروفي.للملكتعودالمطافنهايةفىفإنها

تؤولالأرضفإن،ورثةلهيكنولمالأرضمالكماتإذا

.لإقطاعانظر:ا.للملك

معنىنفستعنىالإقطاععصرفىعقاركلمةكانت

تحتالتيبالأرضيتعلقفيماوضعهأوالمستأجرفعقار.وضع

سئلوإذا.الحيازةبتلكالمتعلقةالشروطمجموعةهو،حيازته

وطبيعةومدىدرجةحقيقةفالمقصودعقارهعنماشخص

المعنية.الأرضقطعةمنعليهتعودالتيالفائدةومقدار

القانونفيالأخرىالعينيةالحقوقبعضتعرف

أصلايتمكانفيهاالنظرلأنا!لنصفة،الفوائدبالإنجليزي

تلكتشمل.الإنصافقانونانظر:.الإنصافمحاكمفي

وألهالموهوبدامما)يستمرالعمريالانتفاعحقالحقوق

دوننوعفيالميراثحصروحق(الحياةقيدعلىالواهب

بعدالميراثانتقالمنبدلأالحقهذاوفى،الورثةمنآخر

لشخصفقطانتقالهيمكن،مباشرةلورثتهالشخصوفاة

مثلا.الأكبركالابنمحدد،

بالأرضالانتفاعحقفهوالعمريألانتفاعحقأما

موتحالةوفيتوريخها.فيالحقدونالحياةمدى

العقارفيالتصرفيتمالحقذلكمنالمستفيدالشخص

إذا.العمريالانتفاعحقمنحالذيالشخصلوصيةوفقا

ذلكفإنالعمريالانتفاعحقلزوجتهتاركازوجمات

الزوجة.وفاةحالةفيلأبنائهيؤولالحق

الحيوية.المضاداتانظر:.المدهشالعقار

فهمتشوشالتىالعديدةالموادأحدالهلوسلأعكدار

تغييرإلىالعقاقيرهذهوتؤدي.ومحيطهلنفسهالإنسان

الحواسفيوتؤثر،للدماغالكيميائيالتركيبفى!ؤقت

وبعضالعضلاتفيالتحكمعلىالدماغومقدرةوالمنطق

وأجدا،طيبةالتغيراتهذهتكونوقدالجسد.وظائف

القوانينبسنعديدةدولقامتوقد.ومفزعةجداردجة

العقاقير.هذهوحيازةوتوزيعصناعةتحظرالتي

تؤديأي،مخدرةعقاقيرأيضاالهلوسةعقاقيرتسمى

.أس.ألعقارفعاليةالعقاقيرهذهوأكثر،العقلانفتاحإلى

.مخدرةمادةوهودي،
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اسمأحياناالهلوسةعقاقيرتأثيراتعلىويطلق

براقةألواناالعقاقيرهذهمتعاطييرىحيث،الرحلات

حجمأنكذلكويتخيل،الرحلةهذهخلالمتحركة

وربماباستمرار.تتغيركأنهاالأجساموشكلوترتيب

وجودلاأشياءويسمعيرىأي،بالهلوسةالمتعاطىيصاب

بأنهمنهإدراكدوننافذةمنالشخصذلكيقفزوقدلها.

شذكروقد.الموتخطرحتىأوللأذىنفعسهيعرض

شعوروينتابهبحيويةالماضيةالأحداثالعقاقيرهذهمتعاطي

بالمتعةعارمشعورأو،الرعبأو،الحزنأو،بالخوفجارف

بأنهمالرحلةخلالالعقاقيرهذهمتعاطوويعتقد.والمحبة

ولأنفسهم.وللكونللهجديدافهمااكتسبوا

وعدةواحدةساعةبينالهلوسةعقاقيرتأثيريتراوح

ارتجاعشكلعلىشهورعدةبعدذلكاثارتظهروقد،أيام

لعدةشديدقلقأوغامرةبمسعادةالشخصيشعروقد.فنى

بعضىويصبح.الهلوسةعقاقيراستخدامبعدأسابيع

منالرحلاتهذهتأثيرويختلفعقليا.مرضىالمتعاطين

التجربةهذهوتتاثر.رحلةإلىرحلةومنلاخر،شخص

تمالذيالعقاروكميةنوع-أ:هيعواملبثلاثةونتائجها

شمخصية3-العقار،بتعاطىالمحيطةالظروف2-،تعاطيه

لاتؤديالهلوسةعقاقيرفإنوعليهالعقار.متعاطىومزاج

النساءتعاطيأنالختصينبعضويعتقد.الإدمانإلى

خلقيةتشوهاتحدوثإلىيؤدي،الهلوسةلعقارالحوامل

.الولادةعندالمولودفي

لمصلحةالهلوسةعقاقيرجدوىمايوماشبتوقد

الكيميائىالتركيبلدراسةالعلماءاستعملهافقد.العلم

حالاتلبعضتجريبياعلاجاالأطباءواستخدمها،للدماغ

العقلية.الأمراض

العقاقير.استعمالسوءأيضا:انظر

تأيراتبدراسةالعقاقيرعلميعنى.صكلمالعقاثير،

علىالعقاقيرتأثيروشناول،الحيةالكائناتعلىالعقاقير

منبكلالعقاقيرعلمويتصلوالأعضاء.الأنسجةوظائف

متصلولكنه،حديثعلموهووالكيمياء.الأحياءعلمي

الدواءإعطاءوهو،العلومأقدممنبواحد،كبيرةبدرجة

والخطأ،المحاولةمنطويلتاريخوعبر.الأمراضلتخفيف

القاتلالليلوظلالخشخاش!مثلنباتاتأن،الناسوجد

نأأيضاوجدكما.محددةنتائجأعطت،الثعلبوقفاز

مرضية.استجاباتأعطتالصودا،مثل،المعادن

نشوءمع،العشرينالقرنخلالفعليا،العقاقيرعلمبدأ

والمواد،الخامالنباتتحليلأمكن،مرةفلأولالكيمياء.علم

الجزءفصلوأمكن.الحيةالأنسجةعلىتؤثرالتي،المعدنية

تحديدأمكنكمادواءأوعقاراواستخدامه،للمادةالفعال
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أعقاقيرااختصاصيوطوروقد،الفعليوتأثيره،مكوناته

.جديدةعقاقير

.السمومعلميسمىبالسماالمتصلالعقاقيرعلموفرع

ضارةال!صميائيةالعواملكلفإد،التقريبوجهوعلى

حالةوشي.كبيرةكمياتمنهاأخذتإذا،الحيبالنسيج

قدفإنهال!صميائية،الموادعملبكيفيةالطيبمعرفة

مختلفة.كثيرةلأغراضيستخدمها

الصيدلة.الدواءبمأيضا:انظر

أ!حيداالبحريالمنفذيش!ولوميخاءأردنيةمدينةالعقيلأ

الجنوبيأطرفاأقصىفيتقع.الخارجيالعالمعلىللبلاد

حليجشأمرالشرقيأسشمالىاالركنعلى،للأردنالغربي

طولوخصأشممالأ،2!31عرض!دائرةعلىوهي،العقبة

الخارحيةالتجارةمعظماالميناءهذاويحدمشرقا.35

الأقصإرالبعضأحابرةاأضجارةاخدمتهإلىإضافةللأردن

أمحربيةاوالمم!!ةحياوترولبنانوسورياالعراق:مثلالمجاورة

داخ!!المباشرظهيرهمعالعقبةميناءويرتبط.السعودية

كم()335الصحراويالعقبة-عمانطريقعبرالأردن

عربةواديداخلالمارالعقبة-الصافيغوروطريق

ك!ا(.)9المدينةغربىشمالالعقبةمطارويقعكم(.أ)87

المتشاب!صةأغيضيةاالدالاتمنعددفوقالعقبةمدينةوتقوم

جبالبينماوتنحصر،اليتمواديأكبرها،أوديةلمجموعة

إلىالميناءيقعرغرئا.أحقبةاوخليجشرقاالجرانيتيةالعقبة

ويتوافر،العقبةخليجمياهعمة!لسببالمدينةمنالجنوب

هما:،سياحيةمدينةت!صننلأيؤهلانهاعنصرانللعقبة

شإنهالمناخأما.الجميلةالمرجانيةوالشواطىءالملائمالمناخ

الشواطىءوأماصيفا،جافوحارشتاءالأمطارقليلدافئ

التيالمرجانيةوشعابهامياههاوهدوءبعمقهاتتميزفإنها

وتتزودبينها.الأخرىالبحريةوالكائناتالأسماكتعيش

وقاعالأدنىاليتماواديفيتقعآلارمنالشرببمياهالعقبة

الديسي.

عامفىنسمة8352.منالعقبةسكانعددارتفع

وإلىأم619عامفينسمة809.8إلىأم2ء9

عامفيعددهموبلغ،أم979عامفينسمة869.26

نسمة.745/97أم4!9

أس!الذيسليمانالملكعهدإلىالعقبةيرحئاريخ

العقبةمنالغربإلىالعقبةخليجرأسعلىأيلةميناء

فىالخارجيةالتجارةفىدوراالميناءهذاوأدى.الحالية

والرومانوالأنباطالادوميينعهودوبخاصةاللاحقةالعهود

.والمسلم!ت

القرنمنالأربعينياتأواخرحتىأحقبةاتكنلم

السكانمنبضئمئاتتضماصغيرةقريةسوىالعشرين

بعضويزرعونالأسماكصيدعلىيعيشونالذين

تأسيستمأنمنذولكن،النخيلأشجاربينالخضراوات

تشهدالعقبةأخذتالخمسينياتأوائلفيأعقبةاميناء

الشمالنحوالمدينةتوسعتإذملحوخما،عمرانياتطورا

خليجرأسعلىالمطلعربةزاديمنحزءاأ!مراداليغطى

ومعطمنالشمالإلىالس!ضيةالمباليامتدتوقد.العقبة

الشماليةالجهتينمنخضراءمناطقبهاوتحيط،المدينة

علىالمدينةغربيفيالسياحيةالفنادقوتتركز.والشرقية

وسطفيالتجاريةالمنطقةتتركزبينما،العقبةخليجرأس

حتىالميناءجنوبفيالصناعيةالمنطقةوتمتد.المدينة

فيالعاملةالقوىنصفنحوويعمل.السعوديةالحدود

قطاعويأتي،وتخزينونقلشسحنمنالميناءأعمال

الثالثةالمرتبةفيالصناعةوقطاعأسانيةاالمرتبةشيالإنشاءات

مصائالعقبةفىأقيمتإذأ!مل،افرصحيثمن

ويحتل،الطاقةومحطةوالتعدينالأخشابواالأسمدة

والفنادقوالمطاعمالسياحةفيهابماالخدماتقطاع

العمالة.إحمالىمنالرابعةالمرتبةوالتجارة

نشاطهماتوارىفقد،الأسماكوصيدالزراعةقطاعأما

وفيماالحاضر.الوقتفيأهميتهماوتضاءلتالظ!!في

التيالسفنعددإنالقوليم!شالعقبةميناءبحركةيتعلق

وإن،أم299عامفيباخرة04327بلغالميناءزارت

مليون134بلغوالمستوردةأجضائالمصدرةاوزنمجموع

والمغادرينالقادمينعددإجماليوإد،نفسهأمحاماشيط!

التوالي.علىنسمة927561.و356065بلغأطميماء

.الاردن:انف!إ

عقبةم(.678-؟هـ،58-؟)عامربنعقيلأ

وفقيها.وشاعراكاتباكان،صحابي،الجهنيعامرابن

فتوحثم،الشامفتوحشهد.القرآنجمعواالذينأحد

معاوية.معصفينشمهد.العاصبنعمرومعمصر

أبيبنلمعاويةووليهامصرسكنثم،دمشقسكن

أبنروىهـ.47مشةعنهاوعزلهـ،44مشةسفيان

عقبةمصحفشاهدأنهمصر،تاريخصاحبيونس

بمصرتوفي.بيدهعامربنعقبةكتبه:عبارةاخرهوفي

معاوية.خلافةآخرفى

م(.683-621هـ،63)أق.هـ-نافعبنعقبة

ولد،يالفصالقرشيالأمويالقيسعبدلننافعبنعقبة

الرواياتتعددتوقدله،ولاصحبةك!لدالنبيحياةفي

الأقوالفبعض،العاصبنعمرووبينبينهالقرابةصلةحول

أنهتذكرأخرىوأقوال،لأمهالعاصبنلعمروأخأنهتنقل

أخته.ابنأوالعاصلنعمروخالةابن
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فتح،شهدوديانةوحزمشجاعةذاكان.أعماله

إفريقيةإلىعمروووجهه،العاصبنعمرومعمصر

فيالبلدانمنكثيراففتحهـواليا،42سنة)تونس(

هـ،05ممنةإفريقيةمعاويةفولاه،ذكرهوعلا.طريقه

إفريقيةبلادفيفأوغل،فارسآلافعشرةإليهوسير

مسجدافيهفبنى،فأعجبه،القيروانواديأتىحتى

فبنوامعهمنوأمر،عقبةبجامعيعرفأليومإلىلايزال

.المشرقإلىفعادهـ،55مشةمعاويةعزله.مساكنهمفيه

هـ.62!شةالمغربعلىواليايزيدبعثهمعاويةتوفيولما

حصوناففتحجرار،بجيشمنهاوخرج،القيروانفقصد

.وتاهرتالزابإلىفسار،فزانأهلوصالحه.ومدنا

وعاد.،المحيطالبحرفبلغ،الأقصىالمغربإلىوتقدم

العساكرتقدمته(الزابأرض)منتهودةفيكانفلما

الفرنج،بهفطمع،قليلعددفيوبقى،القيروانإلى

.بالزابودفن،معهومنفقتلوه،عليهفأطبقوا

،بالقانونفرضهيمكنأكثرأوشخصينبيناتفاقالعقد

وتصبح،معينةبأشياءالقيامعدمأوللقيامطوعيةوعودوهو

العقد.توقيعبعدقانونيةواجباتالوعودهذه

التيللدولالاقتصاديةالأنظمةفيأساسيةالعقودتعتبر

ذاتالأمثروةمعظمتأخذحيث،الخاصةالمشاريعتشجع

كالمواثيقالعقود،أشكالمنشكلأالخاصةالمشاريع

الدولهذهفىالعملنشاطاتمعظموتعتمد،والتعهدات

لتسليموعودعلىالعقودهذهوتشتملالعقود.على

ثمنها،دفعأوالخدماتلأداءوأخرىثمنهادفعالبضابأو

الملكيةوتبادلالإيجارأوالأجوربدفعلوعودبالإضافة

الأبنية.وإنشاء

فيأسا!ميةعناصرالحرةالاقتصاديةالقراراتتعتبر

لقانونالأساسيةالمبادئتنصولذلك،الحرةالمشاريعنظام

يرونهاألسرعلىيتفقواأنلأشخاصيمكنانهعلىالعقود

فالمحكمة،العامالنظاميمسالذيالاتفاقباستثناءمناسبة

موظفرشوةعلىالاتفاقتعتبرلا،المثالسبيلعلى

إذامااتفاقفرضترفضكما،المفعولنافذعقدارسمي

المحكمةتعفيإذالاخر،الطرفالأطرافأحدفيهاستغل

المتخلفينأوالقاصرينخاصوبشكل،الأشخاصبعض

العقود.تفرضهاالتزاماتأيمنعقليا،

تقديم-ا:مهمينفعلينعادةالعقدإجراءيتطلب

لهذينويمكن.العرضهذاعلىالموافقة2-ماعرض

يتطلبالقانونأنإلا،مكتوبينأوشفهيينيكوناأنالفعلين

تنصالتيالعقودومنها،كتابةالعقودهذهبعضتسجيل

بالتقسيطالشراءواتفاقات،ملكيةتأجيرأوبيعاتفاقعلى

العمل.لعقودباللإضافة

بنودعلىالمتعاقدةالأطرافتتفاوضالعقدتوقيعوقبل

عدةأووأحداعرضاالأطرافأحديقدموحيث،الاتفاق

الاخرالطرفقبولمعالمفاوضاتوتنفضعروض

العديدعرففىحاسمةلحظةالقبوللحظةوتعتبر،للعرض

العقدفيهايعتبرالتياللحظةفهي،القانونيةالأنظمةمن

تحتعادةالعقودفتناقشالحكوميةالمؤسمماتأمانافذا،

بتقديمالمهتمةالأطرافجميعتدعوحيث،خاصةقوانين

الأفضل.العرضتقبلثمعطاءات

حصولحالفيفقطقانونياملزمةالعقودوتعتبر

هذهوتسمى،الاتفاقمنمافائدةعلىالأطرافجميع

التيالنقودتكونإقراضعقديبرمفعندما،المكافأةالفائدة

مكافأةتكونحينفي،للمقترضمكافأةالمقرضيدفعها

بدونوعديعتبرولا.معينةفائدةمعالنقوداستعادةالمقرض

علىمثلا،صديقانتواعدفإذاالعقد،لإبرامعرضامكافأة

موعدابلعقداالوعدهذايعتبرلاالغدأءطعاملتناوللقاء

.مكافأةأيةشضمنلاإنهحيثأجتماعيا،

وإذا.الاتفاقبنودتنفيذبعداستوفيقدالعقدويعتبر

مثلوفيبه،إخلالبمثابةهذايعتبرايلأطرافأحدنقضمه

بدلتسمىالآخرللطرفنقوداالمحكمةتمنحالحالةهذه

العقود،لفرض،المحكمةوتحاول(.)تعويضاتالأضرار

.للاتفاقالواضحةبالمقاصدالعمل

الإيجار.عقدالسند،أيضا:انظر

قانونيةمصلحةلهشخصبينيتماتفاقالإبرعكقد

منه.يستأجرهاوشخص،الممتلكاتمنغيرهاأوأرضفي

أماالمؤجر.يدعىالإيجارعقديعطيالذيفالشخص

علىويطلقا!لستأجر.فيدعىالعقديمنحالذيالشخص

الذيالتعويضيسمىبينماالإيجار.أحياناالإيجارعقد

.الأجرةالمؤجرإلىدفعهعلىالمستأجريوافق

المستأجر.يموتعندماينتهىالحياةمدىالإيجارعقد

فيالمحددةالتواريخفيوينتهيفيبدأمحددلأجلالعقدأما

المستأجريموتعندماالإيجارعقدينتهيولاالإيجار.عقد

تستمر.الطرفينمنكللورثةملزمايبقىوإنماالمؤجر،أو

ومثلمثلا.عاما99تصلطويلةلمدةالإيجارعقودبعض

منأكبرامتيازاتعادةالمستأجرتعطيالإيجاراتهذه

محدد.لأجلللمستأجرالممنوحةتلك

خالصةحيازةالمستأجرالإيجاريمئكلقدأنيجب

تصريح.أوترخيصبأنهعرفكذلكيكنلمفإذاللعقار،

ما.بطريقةالعقارباستعمالفقطمئالحقوهو

علىتسددأحياناكانتوإننقدا،عادةالإيجاراتتد!

يوافققدمثلامزرعةيستأجرالذيفالشخص؟بضائعشكل

محاصيل.هيئةفيالإيجارتسديدعلى
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،المحددةالبياناتبعضالإيجارعقدشضمنأنيجب

اسميالبياناتهذهوتشملقانونيا.عقدايصبححتى

وقيمةالعقد،ونهايةبدايةوتاريخوالمستأجر،المؤجر

ووأجباتبحقوقكاملاوبياناللعقار،تاماووصفاالإيجار،

.طرفكل

المستأجر.العقدبمأيضا:انظر

الصاخبة.العشرينياتانظر:الدولار.عقد

ربه!لبنأور!أنديىمؤ!فا!ددالعمد

شاعرم(86939-0هـ،832-42)6الأندلسي

فىالخلافةعصرفىعاش.المعروفوأديبهاالأندلس

فيوالأدبالفكرتاريحفىالذهبىالعصروهو،الأندلس

سمىقدأنهالمصادروتجمع.ربهعبدابنانظر:الأندلممى.

دلاأ!ةذلكبعدالفريدكلمةبهلحقتوقدفقطالعقدكتابه

مؤأغاتعيونمنالكتابويعد.والمدحالاستحسانعلى

روائعومنالهجريالرابعالقرنفىالأندلسيةالمكتبة

الجاحظمؤلفاتحذوويحذو.عامةالعربيةالمكتبةمؤلفات

.المشرقفىالأصفهانىالفرجوأبيوالمبرد

الشعريةالختاراتتجفبين،أدبيةموسوعةالكتاب

بنظراتالأخذمعوالأخبار،التاريخمنولمحات،والنثرية

والموسيقى،العروضمنشيءمعوالنقدالبلاغةفى

.والعاداتللأخلاقوإشمارات

أمملاختاربائابموعشرينخمسةإلىالكتابوينقسم

أسقدافيبدأ،الحقيقىالعقدحباتمنحبةاسممنهاباب

فيالفريدةكتابيتبعهث!،السلطانفياللؤلؤةبكتاب

فيالزبرجدةكتابذدكويعقبومدارها،الحروب

فيالزمردةوالأمثالفيالجوهرةووالأعفادالأجواد

يصلحتى،والمراثيالتعازيفيالدرةووالزهدالمواعظ

وبعد.الخطبفيالواسطةكتابوهيوألحمطتهإلىالعقد

العقدحباتألمسماءتحملأخرىأبوابتأتىالواسطة

العقد.واسطةمنالاخرالجانبفيتماثلهاوكأنها،السابقة

وسايرالإنسانطبائعبيانفيالثانيةالزبرجدةفنجد

اللؤلؤةثموالشرابالطعامفيالثانيةالفريدةوالحيوان

الكتابينتهىوبذللث.والملحالفكاهاتفيالثانية

بها.بدأكماباللؤلؤة

منولعل.ومنوعةكثيرةالفريدالعقدكتابمصادر

والخلاءوالتبيينالبيان،كتبهفيالجاحظأوردهماأهمها

الأخبارعيونفىقتيبةوابنالكماملفيوالمبرد،والحيوان

هشاملابنوالسيرةسلاملابنالشعراءطبقاتبجانب

الشعراءدواولنعنفضلاالمقفعدلابنودمنةوكليلة

والإسلاميين.الجاهليين

منوهو.والأدبيةالتاريخيةالناحيتينمنغنىوالكتاب

يقدمكما،والنثريةالشعريةبالنصوصالحافلةالمراجعأهم

أهلهاوأخبار،الأندلستاريخحوادثمنبكثيرمعرفة

ونثرا.شعراربهعبدابنفنمنيقدمهمابجانب

منأكثرمعظمها،فيمشرقيةالكتابمادةأنيلاحظ

،الكتابخطةفيعبدربهابنرأىوقد.أندلسيةكونها

إلىالرجوععنيغنيهمكتاباالأند!لأه!!يقدمبذلكأنه

نأالأرجحولكن.المشرقبثقافةيتصلفيماسواهكتاب

نأأرادحين،للمشارقةالأندلسيينمنافسةمننالغالكتاب

قولةكانتثمومننفسها،المشرقيةالثقافةفىتفوقهيبين

بضاعتناهذه:الكتابإليهأهديحينعبادبنالصاحب

إلينا.ردت

منالخاليةالأساليبتلكمنالفريدالعقدأسلوب

بالاقتباسالاهتمامشديدكانوإن،واشخرفةأضكلفا

والأسلوب.القولمنالمأثورمنالإكثارمعوالاستشهاد

السجع،منبقدريحفلالصنعةمنخلوهعلىعامبوجه

وأهميته.الكتابقيمةمنلايقللذلككانوإن

علىتنضجثقافتهجعلمديدابمعمراربهعبدأبنعالق

فيماالثقافةتلكتمثلتثمومن،التجاربمنهادئةنار

مختلفة.موضوعاتمنالكتابعليهاشتمل

ابنيكنلم،عصرهفىالسائدالتأليفلمنهجوخلافا

ذلكويتبعالحكايةأوالخبريوردبلبالاسانيديعنىعبدربه

.الأدب،العربي،عبدربهابنانظر:.ودغيرهدهبنصوص

عدىيطدقمعماريمصطدحالمعماريالعقد

العفدويبنى.المعماريالقبوأيضاويسمىأطقوسةاأصسقودتا

.الحجارةأوالإسمنتأوالطوبمنالأعمالغالبفي

العقد-أ:التاليةالأربعةالأنوأعإلىالعقدوينقسم

القبة.4المضاالعقد3-المزوجالعقد2-الأسطواني

مفردقوسوهوانوع،الأهذهأبسطالأسطوانىالعقد

بتوصيلفيبنىالمزوجالعقدأمانفق.هيئةعلىوممتد

متعامدين.يكونانبحيثمتشابهينأسطوانيينعقدين

بالجنبات.العقدانطولهاعلىيلتقصالتيالخطوطوتعرف

توزعأوالحنياتالمسقطةالاضلعتغطي،المضيعالعقدفي

أماالعقد.سطحعلىأخرىأماكنفىزخرفينمطفي

قاعدةعلىمبنىكرةنصفهيئةعلىعقدف!،القبة

دائرية.

صممتحجراتعلىكذلكعقد،كلمةوتطلق

الحجراتهذهوتتميز.النفيسةالمقتنياتلحمايةخصيصا

النارمنمحتوياتهالحمايةالضخمةوجدرانهابأبوابها

فىعقدكلمةتطلقكما.المصرفانظر:.واللصوص

فيالمبانيأوالمحسيجةالأماكنبعضعلىالبلدأنبعض
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الدفنأوالمؤقتالدفنفيتستعملالتيالموتىدفنأماكن

الدائم.

روما،القبة؟الإسلاميةالعمارة؟العمارةأيضا:انظر

القديمة.

مستخدمةطرقالمجذوللأوالوصلاىالعقد

الناسمعظمويطلق.بعضإلىبعضهاشدأو،الحباللربط

الخبراءأنبيد.الحباللربططريقةأيعلىعقدةكلمة

فمالعقدة.المجدولةوالوصلات،والربطاتالعقد،بينيميزون

بينما،الحبالأوالأسلاكمنمصنوعرباطكلهي

وأعمودأو،قائمأو،حلقةفيالحبللربطالربطةتستخدم

حبلينطرفيبينفتوصلالمجدولةالوصلةأمااخر.شيءأي

حبلاتجعلأو،دائمةبصورةواحدحبلإليوتحولهمابقوة

منرابعنوعوهناك.دائمةحلقةأوليةهيئةعلىمفردا

حبلينأطرافلربطيستخدمالثنيةاسمعليهيطلقالربط

بعض.بعضهمامع

بهليستالذيالحبلمنأوهنالعقدةذووالحبل

بنسبةالحبلتضعفالمثنيةالعقدأننجدفمثلا.عقدة

نجدعاموبوجه.%04بنسبةتضعفهالمنزلقةوالعقد.05%

،والثنياتالعقدمنأقلبنسبةالحبلتضعفالربطاتأن

إضعافمنأقلبنسبةالحبالتضعفالمجدولةوالوصلات

لها.الربطات

الغقداسئخدام

مازالت،الاليوالشدالسلكيةالحبالتطورمنبالرغم

القائمةالحرفمنالعديدفىقصوىبأهميةتحظىالعقد

الرئيسيةالمهاراتإحدىالعقدوتعدالعقد،ربطعلى

السفنمتنعلىمهمةمهارةأنهاكماالبحارةمنالمطلوبة

حولالحباللربطالعقدالبحارةيستخدمحيث،والزوارق

شقنأنولابدمنها،إنزالهاأوالسفنإلىلرفعهاالأشياء

تعديلمنشمكنوالكىالعقد،ربطمهارةالسفنأصحاب

الإبحار.انظر:وقواعدها.والصواريالأشرعةحبال

العراء،فىأعمالهميمارسونالذينالأشخاصأما

صيدمعداتتجهيزأو،الخيامنصبفيالعقدفيستخدمون

الأعمالمئاتمنوغيرها،الشرأكصنعأو،الأسماك

فيصغيرةعقدربطالجراحينعلىيتحتمكما.الأخرى

.الجراحدملفىالمستخدمةالجراحةخيوط

علىيجبفمثلا،المزارعفىبكثرةالعقدوتستخدم

رسناتستخدمالتيالحبالفيالعقدربطمعرفةالمزارعين

الخيل،لربطأيضاالعقدتستخدمكما.للحيوانات

لرفعبكراتلإعدادالمزارعونيضطرماوكثيراوالأبقار.

البكرة:انظرالحظائر.فوقالأخرىالمنتجاتأوالقمق

.لبكارةوا

العقديستخدمونالذينالاخرينالأشخاصبينومن

الجبالومتسلقوالمكتشفونواسعنطاقعلىوالحبال

العقدربطفنالكشافةأفرادويتعلم.والنساجونوالبناؤون

كما.طويلةلمسافاتوالسيرالمعسكراتبناءفىلأهميتها

ويضع.الختلفةبأنواعهاالعقدربطهوايةالناسيمارس

منالختلفةالأنواعلعرضالعقدلوحاتبعفالأشخاص

دائمة.بصفةالعقد

العقدربط

لتشملتطورتالعقد.بربطالخاصةالمصطلحات

يمكنالتيالبسيطةوالأشكالالختلفة،الحبلأجزاء

منهتربطالذيالجزءهوالحبلفطرفمنها.تشكيلها

وتمثل.الثابتالجزءفيسمىمنهالاخرالجزءأماالعقد،

الأساسيالعنصرالحبالمنتصنعالتىالبسيطةالأشكال

بوضعحبلفيعقدةصنعللشخصويمكنالعقد.لجميع

فيأماما.حلقةلتكوينالثابتالجزءبجانبالحبلطرف

الثابت.الجزءفوقيمررالحبلطرففإنالمتشابكةالحلقة

تكونحيث،البسيطةالحلقةبعكسالمعقدةالحلقةوتصنع

والعقدة.منهالثابتالجزءأسفلالحبلطرفبوضع

العقدةهذهوتستخدم.الحبلخلالهامنيمرحلقةالبسيطة

الفتحاتخلالالمرورمنومنعهلتثبيتهالحبلطرففي

.الصغيرة

الحبالمعظماستخداميمكنالعقد.لربطالحبلإعداد

شيئينيعملونالخبراءأغلبأنبيدإعداد،دونالعقدلربط

أغلب.واللفالصلابةإزالة:للاستخداموضعهاقبل

الحبليشكلونالخبراءفإنلذا،صلبةتكونالجديدةالحبال

صلابته.لإزالةسحبهأو،طيهأو،بمده-عادة-

ربطأيلفه،هوالجديدللحبلعملهينبغيماوأهم

هى؟الحبلللفطرقعدةوهناك.ينحللالكيطرفيه

علىرفيعخيطمنقطعةشكل:يليكمامبسطةبطريقة

الطرفمنبالقربالحبلبجانبالحلقةوضعحلقةهيئة

الحلقةحولبإحكامالخيطلفثممنه،سيلفالذي

يتساوىحتىاللففياستمرثممغا،لربطهماوالحبل

منصغيراجزءااتركولكن،الحبلقطرمعاللفيفةطول

الطرفاسحباللفينتهيوعندمامكشوفا.الخيطحلقة

حتىالطرفينمنكلاواسحبالحلقةخلالمنالقصير

وكثيرا.الخيططرفياقماثماللفيفة،تحتالحلقةتنسحب

يسمونهاالحبلللفأصعبطريقةالبحارةيستخدمما

اتيبتكشبيهةإبرةتستلزملأنهاوالإبرةالكفطريقة

اليدعلىيلبسجلدياوقفازاالخياطةفيتستخدم

التوضيحيةوالرمموم.الحبلخلالالإبرةلدفعويستخدم

الحبل.للفأخرىطرئاتوضحالمقالةهذهمعالمرفقة
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والأوظرالحيوطفيأيضاتستخدمحصمالعضمعلعضهاأوشدهاالحباللىلصأ!ستحد!ةطرقولىالمج!تواو!مالمخدللعقدأملة

رباطإلىتشيرالعقدةوامم!.غقدةالعامبالمصطهلحماقسمىوكثيراالمحدولةوالوصلاتامحقداوتتعتساول.دلكشالهوماالمجدولةوالوصلات

عمود.أوحلقة!ىحللربط!تستحدمالربطةأماحتر.أأوواحدحلق!رطمرمكولى

-كحص7يا

)

وأترتخيلاحلقيةعقدةالملنزلقةغيرالغقدةأك!داأكضاقصبيعيةأوالشراعيةالغقدودلك،يسم!أو!،!أرالحبلتمنعاللفيفة

تستحدمماوعادةربطها.أح!3إداتنح!!.الحرمرلصأشاستحداماأورفئأوحدلةلسلكالحملطر!ىبربصأ

الأشياء.رباش.ذلكماشاله

آا".!،آط!.ء/1/1-

بالقوةعقدهتتميزالسمكصيدحبلمنبدلأكتراترهـطالفكسةالعقدةصرفطعسمرطتستحدمالجداريةالعقدة

الحبلرلطفىتستحدمماوكثيرا،الأمالىوالألهاخطورةتشك!وقد.السراعيةالعقدة.ب!صةلتحةحلالالمرورمنالح!

سلك.وصلةأو)صسارة(شصأوبمرساة.التشاسكأواطح!عرصة

!ص3

صيدحبالدربطتستخدمالبرميليةالعقدةوحهعلىتحشدمالشراعحبلعقدةأصعر،الإبها!ةاعقدةاأوالبسيطةالعقدة

هدهوتحدثبعض.معبعصهاالسمكوتسمى.الأحجامسحتلصشبصأالخصوصتستحدمماوعادةاستحداما،شأكترهاالعقد

شكلها.بمسبالماءفىطفيفةحركةالعقدة.اعساحاعقدةأيصا.أحرىعقدربطفياسلشروع

-!لأ

!ا

رفعفيتستحدمقويةعقدةفليمت!حلقةأوالحباللرلطتسشحدمكاريكعقدةالعقدةتعتسه"8"الرقمشكلعلىالحلقة

!كها.صعوبةالرئيسىوعيبها.الأحمالقويةعقدةوهيمحضلعفكمهاالأسلاكفيوأسه!!سهاوأقوىأكبرواعمهاالسحيطة

تتحتصابك.ولاسهولة!كهاويمكنحدا.الفك
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تبين.المفيدةالمجدولةوالوصلاتوالربطاتالعقدعشراتوهناكحبلير.أطرا!تربطأوواحدحملمنحلقةفتشكلالمجدولةالوصلةأما

شموعا:الأكثرالعقدأدناهالتوضيحيةالرسومات

علىالحمللربطتستحدمالبسيطةالحلقةطرفلىتربطالقبرةرألرأوالبقرةربطةالعقدةعليطلقاسمالنصفينذاتالربطة

يمكنالوفينكلالأنمفيدةوهي.شاحسةالحمليكورعدماوتستخدممفرد،حبلحطادأووتدإلىالحبلشدفيالمستحدمة

ثانية.مرةاستخدامهما.الطرفينبينبالتساويمورعا.وبسرعةمؤقتاحلقةأو

ا

منالأشياءلمنعتستخدمالقابضةالعقدةالأحمالدرفعتستحدمالقطكفعقدةتستحدمقويةعقدةالخامالصناعةخشبربطة

وأربطةللا!ستخداممفيدةوهيالتمدد.مرلوطتيرحبلعقدتىم!وتتألف.الثقيلهجدوعوقطر،والبالاتالمساديق،رلعلي

مؤقتة.لفيفة.حطاففيوموضوعتيرببعضلعضهما.الأحرىالأسطوايةوالأشياءالأشحار

وكثيرا.حبلحلقةوأمقأقوىالعينوصلةالمرلوطالحملطولعدىتمزكالمنزلقةالعقدةلممصيعةطريقةالسوقيعقدةأوالوتدربطة

المراكبلربطأووهقاأوحبلاتستخدمما!يح!!)الوهقوهقاأوشركاوتستحدمحولهعمود.حولالحبللشدوبسيطة

اشصيف!.فيوالأ!ار(.دالحيلللإمساكأدشوطةطرفه

لأ

المجدودةالوصلاتأقوىالقصيرةالوصلة.الحبلطركتليدائريةحلقةهونداعقدةربطهايمكنمغموسعقدةأوالدوارةالربطة

وأحبلينبربطرفعلصئحبلوتستخدمالحلقةلشدمنهالآخرالطر!تحريكويمكنويمكنتنزلقأندودأملسمعل!حول

واحد.حبلطر!ىدلإرخائها.أو.بسهولهحلها
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فيمهمجزءالصحيحةالعقداختيار.المفيدةالعقد

بعضلقضاءالعقدمعظمطورتوقد.بالحبلالعمل

فائدةالعقدهذهلأكثروصفاأوردناوقد.المحددةالحاجات

المقالة.هذهضمنتوضيحيةبرسوموبيناها

تستخدمحيثشيوعا،العقدأكثرالشراعيةالعقد

ولاوالحلالربطوسهولةلالقوةوتتميز،حبلينطرفيلربط

هذهمثلوفي.الزاويةمنبسحبهاإلاترتخيأوتنحل

وصلةأوحبلينربطعقدةاستخداممنلابدالحالات

لربطالشراعيةالعقدالناسيستخدمماوعادة،مجدولة

منأعظمىاأجيةأمخااوتستخدمالجر.حباللشدأوالحزم

أرلضةأ!شدالشراعيةأعقدامنمختلفةأنواعاالناس

عقدجيداالمربوطةغيرالشراعيةالعقدوتسمى.أحذيتهم

عدميفضلولذابسهولةأحجوزاعقدةترتخىوقدالعجوز

استخدامها.

أعقدامنوتعداستخداماتها،تتنوعالمنزلقةغيرالعقدة

الحبل،طرففىالعقدةهذهالمشخدمتفإذا،الأساسية

أح!3إذا،ترتخىولاتنحللاقويةحلقةتكونفإنها

رأالأوتاد،فىالحيواناتربطاسشخداماتهاوتشملربطها.

الأشخاصعليهايتعلة!مقاعدولتكوين،الأخرىالأشياء

.عمالالأمنوغيرهاوالنظافةالطلاء،بأعمالقيامهمأثناء

الحبالشبطتستحدمالنصفلنذاتالمجدولهالوصلات

وتتضمن.حلقاتأو،خطافاتأوأوتادفيمؤقتا

التيالوتدوصلةالأخرىالمفيدةالمجدولةالوصلات

الخشبووصلةالملساءالأخشابفيالحبللشدتستخدم

القوائم.أوالاشجار،جذوعسحبأولجر

تاريخيةنبذة

ال!نساناستخدمهاحيث،الاختراعاتأقدممنالعقد

.الأقواسأوتادولربطقصباتها،فيالسهامرؤوسلربط

صيدوشباك،الملابسصنعقديماالعقداستخداموتحضمن

منوغيرهاالأكواخلبناءالخشبوربط،الأسماك

أ!قدابيروفيالإنكاهنودقدماءاصمتخدموقد.الملاجئ

الإنكا.انظر:.والحساباتالماليةالمبالغسجلاتلحفظ

الأساطيرفيذكرتالتىالعقدعقدةالعقدأشهرومن

اعتقدواأنهملدرجةمعقدةالعقدةهذهوكانت،الإغريقية

.الصغرىآمميايحكميحلهاالذيالرجلأن

الحبل.العقدبمعقدة:أيضاانظر

وتعادل.والطائراتدلسفنتستخدمسرعةوحدةالعقدة

الساعة.فيأكم()85،واحداجغرافياأوبحرياميلا

ميلا02بسرعةتسيرأنعقدة02سرعتهالسفينةويمكن

الساعة.فىكم()37بحريا

الواحدةالدرجةمنتالدوليالبحريالميلىويعادل

ويستعمل6ائرتها.منجزءأو،الارضدرجاتمن

والدقائقبالدرجاتالبسيطةلعلاقتهالبحريالميلالملاحون

ويعادل.الطولوخطوطالعرضخطوطبهاتقاسالتي

كم.أ85،الدولىالبحريالميل

للملاحةالأولىالعهودمنذعقدةمصطلحاستعمالبدأ

الخشبرفاقةتسمىآلةتحملالسفنكانتحينماالبحرية

علىيلفالحبلوكان.وحبلخشبيةقطعةوهي،والحبل

السفينة.وراءالمياهفيتجرفكانتالخشبقطعةأما.بكرة

الملتفالحبلتفكالخشبقطعةكانتاسسفينةأتحركوبع

يبيئمسافاتعلىعقدايحملالحب!!وكان.أجكرةاعلى

وكانتام(.4.)4بوصات3وقدمأ74منهاكلطول

تنتهيعقدتينوبعد.الأولىالمسافةنهايةتعنيالاولىالعقدة

الحبلفكيستغرقهاالتيالمدةوكانت.جراوهلم،مسافتان

82فترةبينالزمنيةالنسبةوتمثل.ثانية28النحوهذاعلى

مأ4.4بينالمسافةفيأضسبةامايقاربواحدةوساعةثانية

سحبتهقدالخشبيةالقطعةتكونوبذأسك.أم853/و

السفينةأنالملاحونويدرك،ثانية28فىالحب!!منمسافات

كم25.9بحريةأميالخمسةأو،عقدات5بسرعةتتحرك

الساعة.فى

الميل.؟السفنسرعةمقياس:أيضاانظر

أوديب.عقدةإدكترابمانظر:.إلكتراعقدة

وهو،النفسىالتحليلفىاستخدممفهومأوديب6عكقد

المضادالطرفبحبالامشئثارفيالوأعيةغيرالطف!!رغبة

هذهوتشتمل(.للأبوالبنتللأم)الولدوالديهمنلجنسه

الأمتجاهالبنتأوالأبتجاهالولدمنالغيرةعلىالرغبة

.الأبأوالأمموتفيالواعيةغيروالرغبة

النفسيالعالمأوديبعقدةمصطيحاستخدممنأول

أسطورةمنالمصطلحوجاءفرويد،سيجموندالنمساوي

أمه.وتزوجأباهقتلإنهيقالالذيالإغريقيأجطلا،أوديب

الشعورلوصفالمصطلحفرويداستخدم.أوديبان!:

ولكن.والديهمتجاهالجنسينكلامنللأطفالالواعيغير

لهذهإلكتراعقدةمصطلحالباحثوناستخدمبعدفيما

امرأةساعدتإغريقيةلروايةفطبقا.البناتعندالعقدة

أمها.لقتلالتخطجطفيإلكتراتدعى

الإنساننمومنجزءأوديبعقدةأنفرويديعتقد

عمرفىالأوديبيةالمرحلةتطهورينتهيأنويفترض،النفسى

الإنسانيعرفالفترةهذهففي.سنوات6إلى2،ء

وغضبوخوفوغيرةوكراهيةحبمنالفياضةالمشاعر

الناسمعظموشغلب.عاطفيةاضواباتلديهيحدثمما
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الأفرادبعضأنغير.أوديبعقدةعلى-النمومع-

كبار.وهمبقوةأوديبعقدةلديهمتظهرعقلياالمر!ى

.الأبعقابمنالخوفإلىذلكسببفرويدويرجع

أوديب.عقدةلديهمالناسجميعأنفرويداعتقدوقد

)الانثروبولوجيا(الإنسانعلمعلماءمنكثيراولكن

فيالعقدةوجودفييشكونالنفسيالتحليلفيوالباض

الخاصةللبيبهةنتيجةتتطورأنهاويعتقدون،المجتمعاتبعض

فرد.كللدىتوجدولاالشخصبمجتمع

للأساطيروفقابمهارةمربوطةعقدةالعقدصكقدة

باسياالقديمةفريجياأبناءمنفلاحاستعملهاوقد،الإغريقية

مركبته.إلىثورلربطغورديوسباسميعرفالصغرى

لأنلفريجيا،ملكاصارغورديوسأنالأسطورةوتزعم

إحدىوفي.الكهنةأحدبهوأخطرتذلكأرأدتألالهة

آمحياسيحكمالعقدةيحلمنكلأنجاءالأساطير

وفي.جدوىدونحلهاالكثيرونحاولوقد.الصغرى

قدأنهوأعلنبسيفهبقطعهاالأكبرالإسكندرقام،النهاية

لمستهتحولالذيميداسوالدهووغورديوس.قيلماحقق

تعبيرويعنى.الأسطورةتزعمكماذهبإلىشيءكل

سهلة.بطريقةعويصةمشكلةحلالعقدعقدةقطع

)بنيةالمسرحية)الحبكة(،الأدبان!:.القصةعقدة

.(المسرحية

سامةشوكةذيلهافي،سامةصغيردويبةالعقرب

طائفةإلىوتنتمى،حشرةليمستوالعقربجدا.وخطرة

العنكبوتيات.تسمىالحيواناتمن

الطائفة.نفسإلىأيضاوالقرادالقملمنكلوينتمى

العالم.أنحاءمعظمفيالحارةالبلدانفيالعقاربوتعيش

الأمامىالجزء،جزأينإلىالعقربجسمينقسم

الرأسمنويتكون،الرأسيالصدريسمىالسميكالقصير

البطنهوالخلفيالثانيوالجزء.متصلانوهماوالصدر،

ذيلأتشكلالعقاربمعظمفيفصوصستةوآخر.الطويل

سم.2و.ابينطولهويتراوحأصفر،أوأسودلونهرفيعا

.المفصلاتذاتالأطرافمنأزوا!ستةوللعقرب

الثانيوالجزءجدا.صغيرةكماشاتمنزوجأولوتحكون

بالفريسةالإمساكفييستخدمكبيرةمخالبذو

الأرجل.مقامتقومأزواجأربعةواخر.وسحقها

وهناكعينا،21و6بينالعقربعيونعددشراوح

ذلك.عنعيونهاعدديختلفالعقاربمنمختلفةأنواع

.أخرىوعقاربوالعناكبالحشراتالعقاربتأكل

تعرضتإذامشعةوتكون،الليلأثناءنشاطاأكثروتكون

ذيلهافيسامةشوكةلهاالعقرب

عنالليلفيموقعهاتحديدويسهل.بنفسجيفوقلضوء

أسود.ضوءاستخدامطريق

وهناك.الذيلنهايةفيمائلعضوالعقربوشوكة

طريقعنيتدفقالذيالسمتطلقانالقاعدةفيغدتان

والجرح.الفريسةقتلأوللدفاعالسمويستخدم.فتحتين

موتإلىيفضيمانادراولكن،مؤلمالعقربتحدثهالذي

.اللإنسان

كلفيتقعنجوممجموعةالعقرببرجيرج.،العقرب

العلامةوهيوجنوبيها.الأرضيةالكرةنصفشماليمن

فيالنجومألمعإحدىوهي.البروجدائرةمنالثامنة

السماء.

فيتسببتالتيالدابةالعقربتمثلالأساطير،وفى

العقرببرجنجوممجموعةتتكونللجوزاء.المبكرالموت

،العقربرسمتمثلالتياللامعةالنجوممنطويلخطمن

هذه.البروجدائرةإشارةتشكلالتىالنجوممنمجموعةالعقرببرج

بود،أيليوهانالأورانوغياكشابمنمأحوذةالتوضيحيةالصورة

.أم108عامنشرالدي

أكل!خ!=عفيثنير
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اللونذواللامعالضخمالنجممنهاويعرفأحمر،قلبله

.العقربقلببنجمالأحمر

تعرفالتى،سكوربيلامداالنجمةتحددهاوالشوكة

أسربيةاأمملمةاعنمأخوذةوهى.الشولةباسمأيضا

الشوكة.تعنيالتىأصثمولة()1

أكبرإشراقذونجموهوأيوتا،النجوممجموعةوتضم

الشمس.إشراقمنمرةألف002

ويشتمل،اللبانةدربخلفيةمقابلالعقرببرجيظهر

قلبنجممن)بالقرب4متضم،مثيرةنجوممجموعةعلى

يمكنوكلاهما7.م6،ومالعين!ت،ثنائيوهو(.العقرب

.المجردةبالعينرؤيته

أ!قربابرجمجموعةعلىقصيرةلفترةالشمستمر

نوفمبر.شهرمنالأخيرالأسبوعخلال

دائرة؟علم،الفلكبمعلم،التنجيمأيضا:انظر

الأبراخ.

الحشراتمننوعا75لحوالطاسبمالسوطيالعقرب

مسطحجسمولهاداكناحمرمعظمهابالعقاربالشبيهة

منزوجولها.سم.56و81.بينطولهاويتراوح،طويل

رجلية،لوامستسمىالفممنبالقربكبيرةقابضةزوائد

للإمساكتستخدمهاالحادةالأشواكمنالعديدبها

منالأولانوالزوجانولمسحقها.الحشراتمنبفريستها

استشعاروسائلإلىتعيرهمايتممطولانالمشىأرجل

يسمىالسوطيشبهحساسجزءالبطننهايةوفى،رقيقة

.السوط

شقوقفيالنهارخلالتعي!ق،ليليةالسوطيةوالعقارب

البالية،الأخشابكت!وتحت،الحجارةتحتالصخور

المداريةالبيئةفىالأنواعمعظموتتركز.المزروعاتوأنقاض

العقربهوالانواعوأكبرآسيا،فىخاصةالمداريةوشبه

علىوتحصل،والمكسيكالمتحدةالولاياتبجنوبىالخلى

برشنفسهالحمايةالمجموعةعادةمنعليهالمتعارفاسمها

بسرعة.تتبخرنفاذةرائحةذيلممائل

منالختدفةالطيورمنعددعدىيطدقاسمالعقعو

آسيافيالشائعالعقعقو.طودلةأذياللها،الغرابفصيلة

أبيضلونمبرجوداللونأسودالشماليةوأمريكاوأوروبا

الطائرطولويبلغ.الحناحوأطرافالسفلىالأجزاءفى

والذيلالأجنحةعلىالأسودوالريشتقريبا.سم45

لامع.برونزيأخضربلونمشوب

،صغيرةمجموعاتأوأزواجالشابفىالعقعقيهاجر

مصادرأوالطورمجاثمعندكبيرةلأعدادأحياناوتتجمع

أوالأشجارفيالضخمةأعشاشهاالطيوروتبنيطعامها.

الطيورسيضالعقعقطيوررتتعذىأحرباد،اإلىا!سائيشحىاالعقعق

وصعارها.الأحرىا

مفككة.شائكةأعوادمنبغطاءوتغطيها،الشجيرات

حيث،المدنفيالشائعالعقعقطيورتعي!ماوكثيرا

بتغذيتها.الذكرويقوم،وضعهبعدالبيضالأنثىتحضن

وصغارالطيور،وبيضبالحشراتالشائعالعقعقويتغذى

)الحيواناتالجيفيأكلكما،الصغيرةوالثديياتالطيور،

(.الميتة

إلى،الأخرىالغربانكبعض،العقعقطيورتنجذب

أشمياءوتسرقالمنازلتدخلإنهايقالر.أ!لامعةاشياءالأ

روايةروسينيالإيطالىالموسيقىالمؤأصفكتبوقدمنها.

أم(.08)7عامالسارقالعقعقبعنوانغنائية

وذيلفاتحةزرقاءأجنحةلهالجناحأزرقوالعقعق

فيما،اسحمرةإلىضاربرماديوجسمه،فاغأزرق

فيالعقعقهذاويعيش.اللونأسودفهو،الرأسعدا

فييعيشالغربففي.العالممنمتفرقتينمنطقتين

الصينشماليفىفيعيشالشرقفيأما.والبرتغالألممبانيا

.واليابانومنغوليا

وهيالصردية،الفصيلةإلىالأسترالىالعقعقوينتمي

طولويبلغ.أزرقمنقارولهاأبيضمعأسودلونهاطيور

منأنواعثلاثةوتوجد.الذيلإلىالراسمنسم04الطهائر

الغالبفىيعيشالظهرأسودفالعقعق.الأسترالىالعقعق

الغربيالعقعقيعيشبينماوكوينزلاند،ويلزساوثنيوفي

الظهرالأبيضالعقعقأما.فقطالغربيةأسترالياجنوبفي

الجنوبية.وأسترالياتسمانيافيالغالبفىفيعيش

متوالدةجماعاتفيالأستراليالعقعقطيورتعيش

عنهاتدافعالتىبهاالخاصةأرضهاجماعةولكل.ومترابطة

الذكريتزاوججماعةكلوداخل.الأخرىالجماعاتضد

الأعشاشالإناثتبنىذلكبعد.الإناثمنالعديدمع
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يأدونصغارها،تغذيماوكثيراالبيف،وتحضن

الذكور.منمساعدة

الأرجلطويلطائرالعقعقإوزة.إوزة،العقعق

الشمالية،أستراليافيوتوجد،وأبيضأسودلونها،والعنق

طويلمنقارالإوزةولهذهوتسمانيا.،الجديدةوغينيا

ويعيش.قويةمخالبوبهاجزئيامكففةوأقدامها،معقوف

الفيضيةالسهولفيويعش!كبيرةأسرابفيالإوزهذا

كبيرحدإلىلاينتميوهو.الرطبالصيفموسمخلال

المعروفالوحيدالمائيالطائرأنهكما،الحقيقىالإوزإلى

.صغارهيغذيالذي

وأالذهن-أ:مختلفةمعانثلاثةمنواحدايعنيالعقل

ما:لشخصمثلاتقولكماالتفكير،علىتعينالتيالأداة

وأالإقناع2-العاطفةمنبدلأالعقلتستخدمأنعليك

تطلبقدفمثلا.الحكمأوالرأيأوالاعتقادصحةإثبات

بأنادعائهبصحةلتقتنعالدليليقدمأنماشخصمن

قرارأونتيجةإلىالوصولعملية3-لصآخرشمخصا

دانواعندمتصائباالمحلفينهيئةقراركانمثلا:فتقول

نوعينعنناجمةنتيجةأوقرارإلىالوصولوعملية.المتهم

الاستنتاجي،والتفكيرالاستقرائيالتفكيرالتفكير:من

بركةيرونحينماالاستقرائيالتفكيرالناسويستخدم

قدالسماءأنعلىبذلكفيستدلونمثلا،الماءمنصغيرة

فالدليلولاقاطعاحاسماليسالاستقرائيوالتفكير.أمطرت

الناسويستخدم.فقطمحتملةالنتيجةيجعلقدالمرئي

بوجودويجزمونيؤكدونحينالاستنتاجىالتفكير

هذافيوأحياءحياةوجدوالأنهممامكانفىالأكسجين

حياةولاالأكسجينعلىمتوقفةالحياةإن.حيثالمكان

بكلالمكانفيموجود،الأكسجينأيفهو،،بدونه

تكونالنتائجأنيؤكدالاستنتاجيوالتفكيرتأكيد.

انظر:.صحيحةعليهاالمترتبةالمقدماتكانتإذاصحيحة

الاستنتاجية.الطريقة

بمالمنطق،الإنسان؟الهندسةبمالمغالطة:أيضاانظر

الاستقراء.بمالفلسفة

اللاوعي.انظر:.الباطنالعقل

عقل.سعيدأنظر:سعيد.عقل،

أ-888أهـ،335أ-)503فاضلسعيلىعقل،

وأديبلبنانيصحفىعقل.فاضلسعيدام(.169

للعملام(9)30مبكراوانصرفالدامورفىولد.مثقف

الحالولسانوالإخاءوالحارسالنصيرفىفحررالصحفي

والاتحادوالثبات(مطرانخليلبمفيها)تزاملوالأحوال

بعضفينهالمراحبنبعضوذكرت.وايرصلاحالعثماني

كماواحد.وقتفيصحفخمسفييحرركانالأحيان

مثل:المتحدةالولاياتفيالمهجرصحفمنعدداراسل

الوفاء.،الجامعة،الغربمرآةالمهاجر،،الهدى

إلىالداعيةالعربيةالاستقلاليةالجمعياتإلىانضم

.وكتاباتفيهاخطبلهوكانتالعثمانيالحكمإنهاء

جريدةأسسحيثأم909عامالمكسيكإلىهاجر

البيرقجريدتهلينشىءلبنانإلىعادثمالمكسيكصدى

.أم219عام

إلىالعثمانيالحكمضدالجريئةالسياسيةمقالاتهأدت

سعيدكيروهوششقا.بإعدامهوالحكمعليهالقبضإلقاء

عقل.سعيدانظر:.أم219سنةالمولودعقل

العقل.عصرانظر:.عصر،العقل

المشكلاتكلأنأصحابهايرىنظريةالعقلافيلأ

وقد.بالعقلندركهاأنيمكنالبشرتواجهالتيالكبرى

فيماالمضمونهذامايتبنىعشراسمابعالقرنفيظهر

العقلقيةأنيرىالذيالفلسفىالعقلىبا!لذهبيعرف

يمثلمنوأبرز،والأحاسيسالعواطفمعتتعارضوالمنطق

وغوتفريتديكارترينيهالعقليةالفلسفيةالمدرسةهذه

المفهومفيالثلاثةهؤلاءتوسعوقدسبينوزا.وباروكلايبنيز

بالعقليستطعونالناسأنفكرةعلىالمؤسسالفلسفي

الثامنالقرنفيظهروقد.مباشرةالحقيقةإدراكوحده

العقلعلىتعولالتيالحفماريةبالعقلانيةيعرفماعشر

.وقدرهالإنسانخلقمسألةفيالعقيدةعلىتعولمماأكثر

الحركة.تلكأعلامأبرزبينوتوماسفولتيروكان

العقل.عصر،الفلسفة:أيضاانظر

وقد.الإنجابعدىأحدهماأوالزوجينقدرةعدمالعقم

شريكمعالإنجابعلىقادراوالمرأةالرجلمنكليكون

حالةعادةيجتبرالخصوبةعدمفإنالسببولهذا.مختلف

شخصينكونهمامنأكثر،زوجينبوصفهماشخصين

الممكنومنمؤقتاالخصوبةعدميكونوقد.منفردين

عدمويسمىمستديما.يكونأنيمكنكما،علاجه

لهنتحدثاللائىوالزوجاتعقما.المستديمالخصوبة

الخصوبة.عديماتأيضايعتبرنمستمرةإجهاضحالات

غيرلتطوراتنتيجةالخصوبةعدميكونقد.الأسباب

.الإنجابجهازيصيبمرضأوعاديةغيروظيفةأوعادية

خللإلىالحالةسببإرجاعيمكن،الأحيانبعضوفي

،الأحيانمنكثيروفي،ولكن.المرأةأوالرجللدىمعين
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أطرفيناتشملالأسبابمنعددعنالخصوبةعدمتنجم

كليهما.

يرجع،الخصوبةعدمحالاتخمسىحواليوفي

هذهمث!!وفى.الرجلاعتلالإلىالغالبفيالسبب

أطرجلالمنويللسائلالختبريةالتحاليلتكشف،الحالات

أنأوعددها،قلةأو(،المنوية)الحيواناتالنطافغيابعن

هذهفىويمكن.طبيعيةبصورةتعملىلامنهاعاليةنسبة

جدا،الشائعومن.عدوىأوغديةعلةتشخيصالحالة

محدد.سببوجودعدم،حالكلعلى

ثلاثةفىالرئيسىأسسبباهىالمرأةلدىوالعلة

هذهنصفنحوويشمل.الخصوبةعدمحالاتأخماس

هاتانوتنقل.المرأةلدىفالوبقناتيانسدادالحالات

ويحدثح!ا.أاإلىالمبيضينمنالبيوضالقناتان

وتحول.اغنات!تاهاتينمنواحدةفىعادةالإخصاب

اشحما،إلىالبيوضدخولدونالمسدودتانفالوبقناتما

لعدوىنتيجةعادةالانسدادهذامثلويحدث

التناسلية.بالأمراض

عدمتسبباأنئمكنالنساءلدىعلتانوتوجد

الانتباذو(الإباضة)انقطاعاللاإباضةوهما،الخصوبة

هيواللاإباضةالرح!ا(.بطانة)التهابالرحميالبطانى

انقطاعويسبب.البيوضإطلاقفىالمرأةمبيضىفشل

خاصةوبصورةالصماء،بالغددعلاقةلهاعلةاللاإباضة

أسبطانىاالانتباذر.النخاميةوالغدةوالوطاء،،المبايض

يسب!وقد،المرأةأررىالتوالدجهازيصيبمرضالرحمي

أضكاثر.اأعضاءمنوغيرهاالمبايضلوظيفةضررا

الناجمالخصوبةعدمعلاجالغالبفىيمكن.العلاج

قناتيانسدأدمثلالتوالد،جهازفيتركيبيةعللعن

المضاداتالأطباءويستخدم.الجراحةطريقعن،فالوب

!ديأنالممكنومنالتكاثر.جهازعدوىلعلاجالحيوية

الغددأداءعدمعلىالقضاءإلىبالهورموناتالعلاج

سليمة.بصورةلوظائفها

علىالزوجينتساعدالتىالوقمختلفالعلماءطور

العلاجيصبحعندماالخصوبةعدممشكلةعلىالتغلب

الاصطناعيالتلقيحتسمىطريقةوهناك.فعالغيرألاخر

أخذويمكن.المرأةرحمفىالمنويالرجلسائلحقنوهي

فيالتلقيحتسمىتقنيةوفة!المرأةزوجمنالمنويالعسائل

فيوتلقح،المرأةرحممنالبيوضتنقلحيثالأنابيب

البيوضوتدخل.زوجهامنالمأخوذالمنويبالسائلالختبر

تتطورأنيمكنحيث،المرأةرحمفيذلكبعدالملقحة

الأطفالويسمىعادئا.جنينالتصبحمنهاأكثرأوواحدة

أطفالالأنابيبفيالتلقيحلعمليةنتيجةيولدونالذين

الأنابيب.

الجنيننقلتسمىوسيلةالغربأطباءبعضويستخدم

الحملمنالبيوضإنتاجتستطجعلاالتيالمرأةتمكن

تلقحالمانحةالأنثىفإن،الطريقةهذهووفق.والولادة

قليلة،أياموبعد،العقيمالمرأةزوجمنصناعيابويضاتها

العقيم.المرأةرحمإلىرحمهامنالجنينينما!

الإسلاميةالبلادغيرفىتستحدمأخرىطريقةوفي

التلقيحطريقعنحاملاالمانحةالمرأةتصبحبالإنمابة،تعرف

أحدهوذكرشريكمنمأخوذمنويبسائلالصناعى

الأمتسمىالتي-المانحةوتحمل،الخصوبةعديمىزوجين

يتولىذلكوبعد.وتلدهرحمهافيالطفل-بالإنابة

الإسلاميةوللشريعة.بالطفلأحنايةاالخصولةعديماالزوجان

أطفالانظر:.الحالاتهذهمنحالةكلفىحكمها

الأنابيب.

التكاثر.بمالإخصابأيضا:انف!!

الأمعصبةانظر:.الاقتصاديةالعقوبات

والتمطيم(.اصلاحيات)ا

علىيوتعالذيالجزاءهىالوضعيةالقوانينفىالعقويلأ

عادةالقاضيويحددما.جريمةلارتكابالمحكمةتدينهمن

هيئةتقررقدالبلدانبعضفىولكن،بالعقوبةالحكم

العقوبةأحكامالقانونويثبت.بهاتوصيأوالعقوبةالمحلفين

الجرائ!ا.دعضعلى

يقام-اقد:البلدانمعظمفيالمدانونوالمجرمون

السجن.إلىيرسلون2-.الشرعقررها!ذياالحدعليهم

الاختبارتحتيوضعون-4غرامةدفععليهميفرض3-

الغرامةدفعالشخصمنأحيانايطلبوقد.المراقبةأو

منأخرىأنماطاهناكأنكما.أخرىعقوبةإلىبالإضافة

والعقوبةبالإعدامالحكممثلالبلدانبعضفيالعقوبات

الجسدية.

الجرائم.لمعظمالقصوىبالعقوبةالحكمالقانونيفرض

الشخصسوابقصحيفةعلىالفعليةالعقوبةوتعتمد

معظموتثبتارتكبها.التيالجريمةلخطورةبالإضافة،المدان

جرائممرتكبيعلىالحياةمدىالسجنعقوبةالبلدان

مرتكبىبعضفإنالمشروطأحفوانظامعلىوبناء.القتل

الحبس.ك!سنواتعدةبعدسراحهمتيصلهأالقماىجرأئما

منعددلأقلباسمجنبالعقوبةالقاضييوصىوقد

أمايقضيها.أنالقتلجريمةمرتكبعلىوينبغى،السنوات

يحكمفقدواحدةجريمةمنأكثريرت!بالذيالشخص

تنفذوقد.واحدةفترةمنلأكثربالسجنبالعقوبةعليه

الأحكامتزامنتفإذا.بالتتالىأوبالتزامنالأحكامهذه

تجمعتتالتوإذا.بالسجنالأطولالفترةالسجينيقضمى
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تنفيذيوقفوأحياناجميعها.السجينويقضيهاالفترات

لخطأارتكابهحالةفيولكن،بالسجنبالعقوبةالأحكام

إليهتضافوقدنافذاينفذلمالذيالحكميصبحاخر

اخترعتالثمانينياتنهايةوفي.الثانيةالجريمةعلىالعقوبة

فيالمدانونليبقىالإلكترونيةالبطاقاتنظامالبلدانبعض

فيالعقوبةفترةقضاءمنبدلأ،بيوتهمفيالقضايابعض

السجن.

يخرقالذيالشخصيدفعهالمالمنمبلغ.الغرامة

الأقلالخالفاتفييستعملوهو.للمحكمةالقانون

منمالأالشخصفيهايكسبالتيالحالاتوفي،خطورة

ولايكونالمحكمةإلىالمبلغهذايذهب.الإجراموراء

التلف.عانىأونقودافقدالذيللشخصتعويضا

تدفعأقساطعلىالغراماتبدفعتطالبأنوللمحكمة

.محددةفترةخلال

يوافقأنتعنىالمراقبةأوالاختباربفترةوالحكم

عندبانتظاموجودهيثبتوأنمعينةشمروطعلىالشخص

ويتلقى.الاجتماعيالمشرفأوالمذنبينسلوكمراقبةضابط

فيالوقوعمنلمنعهوالنصمحالمساعدةالمدانالشخص

المحكمة.سيطرةتحتيبقىكما،أخرىمشكلات

والعقوبة،بالإعدامالحكمالأخرىالعقوباتتتضمن

وأالاجتماعيةالخدماتمنالاستفادةعدمأوالجسدية

بل،عادةالسجنإلىالأحداثولايرسل.المشروطاللإفرا!

تحتيوضعونأو،الحبسمنأخرىأنماطفىيوضعون

المحلية.السلطاتمراقبة

يعاقبالمثالسبيلفعلى،متعددةأغراضوللعقوبات

بعضويعتقد.الاخرينإيذاءمنلمنعهبالسجنالمجرم

يردعبالعقوبةالحكمأنالقانونتنفيذفيالمتخصصين

لهمنلكلالقانونخرقلثائجبتوضيحالجريمةمنويحد

الغرضأنالناسمنالكثيرونويظن.إجراميةميول

العقوبةقسوةوأن،المجرمعقابيكونأنيجبالأساسى

نأآخرونيرىبينما.الجريمةخطورةعلىتعتمدأنيجب

تحولهمأي-المجرمينإصلاحإلىتهدفأنيجبالعقوبة

.القانونيحترمونمواطنينإلى

الإسلامى،الفقهفيالعقوبة،الإسلامأيضا:انظر

بمالإعدامعقوبة،السجن،بالمراقبةالمشروطالإفراج

لغرامة.ا

الجافي.موتإلىتؤديالتيالعقوبةال!!امعكقويئ

عقوبةتنفيذحالاتمعظمكانت،طويلوقتومنذ

عقوبةوفرضت.بالقتلالإدانةبسببتحدثالإعدام

المسلح،النهبمثلالخطيرةالجرائمبعضفيأيضاالإعدام

النالربعضويعترض.والخيانةوالاغتصاب،والاختطاف

بالقعسوة.شسمأنهاأساسعلى،الإعدامعقوبةعلى

فيالإعدامعقوبةتنفيذاحتمالخطرمنويحذرون

عقوبةيؤيدونالذينويعتقدالخطأ.طريقعنأدينشخص

لمالجريمةعلمخبراءولكن.الجرائمتمنعأنهاالإعدام

ومعدلالإعدامعقوبةبينصلةوجودقاطعبوجهيؤكدوا

جرائمعددأنالدراساتأوضحتوقد.القتلحوادث

.الإعدامعقوبةإلغاءبعديزدادلاالقتل

وكندا،وأستراليا،أوروبا،دولمحظمألغتوقد

الإعدامعقوبةاللاتينيةأمريكادولومعظمونيوزيلندا،

آمميافيكثيرةبلادزالتوما.العشرينالقرنخلال

كانتام229عاموفي.الإعدامعقوبةتطبقوافريقيا،

،الإعدامعقوبةتلغيأستراليافيمقاطعةأولكوينزلاند

عامالجهةتلكفيمرةلاخرالإعدامحكمنفذوقد

،ام559عامويلزنيوساوثمقاطعةتبعتهاثم.أم139

عاممنذهنالكالإعداملحكمتنفيذيحدثولم

،أم689عامالإعدامعقوبةتسمانياوألغت.أم939

تموقد.أم469عاممنذهنالكشخصأييعدمولم

وجنوبىغربىمنكلفيالإعداملحكمتنفيذآخر

.م4691عامأستراليا

علىتسيطرالتي-الاتحاديةأسترالياحكومةألغت

الإعدامعقوبة-الشماليةوالمنطقةالكبرىأستراليامنطقة

المنطقةفيللإعدامتنفيذاخركانحيثام،739عام

المنطقةفيالإعدامحكمينفذولم.ام529عامالشمالية

فكتوريامقاطعةوألغت.الأوقاتمنوقتأيفيالكبرى

عامالجنوبيةوأسترالياأم،759عامالإعدامعقوبة

.ام849عامالغربيةوأستراليا،أم769

حكمفيهنفذمنآخرريانجوزيفرونالدكان

مقاطعةفيبنتريدجمدينةفيوذلكأستراليا،فىالإعدام

أحدبقتلأتهمقدريانوكان.ام679عامفكتوريا

بهاقامهروبمحاولةأثناءبالرصاصرمياالسجنحراس

بينحاذاونقاشاضجةالإعدامتنفيذأثاروقدالسجناء.

الجمهور.

أثناءواسعنطاقعلىيصدرالإعدامحكموكان

الدولة،ضدترتكبالتيللجرائمخاصة،الوسطىالقرون

جريمة002منأكثربريطانيافيحدثتوقد.الكنيسةأو

عشرالثامنالقرنخلالالإعدامعقوبةعليهاتنطجق

.الميلاديالتالشكلشرالقرنفيمعظمهاوألغي،الميلادي

أساسعلىالقتللجرائمالإعدامحكمبريطانياألغتوقد

ولكنه.ام69!عامنهائياألغتهثمأم،659عامتجريبي

القرصنة.أشكالوبعضالخيانةلجرأئمعقوبةيصدرمازال

03منأكثرفإن،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىأما

الثمانينياتأوأخرحتىبالإعدامأحكاماتصدرظلتولاية
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علىأصاغاالحكمهذاويطبق.الميلاديالعشرينالقرنمن

مثلالأخرىالجرائمبعضعلىوأيضا،القتلجرائم

وتحدد.الموتإلىيؤديالذيالمس!حوالنهبالاختطاف

للقاضىتخولالتيوالملابساتالظروفالولاياتقوانين

المح!صمةأمختأوقد.الإعدامح!صمإصدارسلطةالمحلفينأو

عدءأساسعلىام،729عامالإعدامحكمالعليا

تركتأحضهاربها.يطهبقكانالتىبالطريقةدستوريته

علىأضساويباطبقإذالهالدستوريةلإعادةمفتوخاالباب

عامأخرىمرةالإعدامحكماإصدارأعيدثم.معينةجرائم

ولاياتفىالقت!!لجريمةالمجرمينبعضإدانةبعدام769

.وتكساسوجورجيافلوريدا

المملكةفيبالشنقعادةينفذالإعدامحكموكان

المتحدةالولاياتفىأما.ونيوزيلندا،وأمشراليا،المتحدة

وأبالغاز،أو،الكهربائيةبالصدمةينفذفإنهالأمريكية

على،قاتلةكيميائيةبمادةالحقنأو،الرصاصبإطلاق

حكمكانالماضىوفى.الولايةفيالمتبعحعسب

بالخنقأوالمقصلةتحتالرؤوسبقطعينفذالإعدام

الخانقة.بالالة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإعدامطوقالكصلائيةبالصدمةالإعدام

الإسلامىالفقه!ىالعقوبةبالغارالإعدامحجرة

الش!ق

وضعهشرعيمياجالإسلاميالفقهلمحيالعقوبة

ضدأفرادهوطمأنينةالمجتمعأمنيكفل،عليهونصالإسلام

الحدودفشرعت،المجرمينوإجرامالمعتديناعتداء

وأسبابه،وتطبيقاتهميدانهلهوكلوالتعزير.والقصاص

المقالة.هذهفىوسيرد

دولحدا

الشريعةوفى،المنعاللغةفيوهوحد،جمعالحدود

كانجرائمفىنبويحديثأوقرآنيبنصالثابتةالعقولات

اللهحقنفسرأنويصمح،تعالىاللهحقعلىاعتداءفيها

وماأمربماأمرماتعالىاللهلأنوذلكالمجتيم،بحقتعالى

الفضيلةتسودهمجتففاضللإيجادإلانهىعمانهى

الرذيلة.فيهوتختفي

وحد،الزنىحد:هيحدودااعتبرتالتيوالعقوبات

الطريق،قطعحدر،السرقةوحد،ابشربوحد،القذف

حدودا،الجرائمهذهفىالعقوباتوسميت.الردةوحد

يزيدأنلأحدليس،تعالىاللهبتقديرمقدرةمحدودةلأنها

الحقبينفاصلةقائمةحدودولأنها،ينقصأوفيها

فهي،مرذولوماهو،فاضلهومابينوفاصلة،والباطل

التيالجرائموكأن،المجتمعتحميالتىتعالىاللهحدود

جانبها،منالمجتمعيهاجمثغورحدوداعقوبتهاتكون

هذهأنكماالثغور،هذهبهاتسدالتىهيوالعقوبات

قررهاالتيالعلياالإنسانيةالفضيلةلحمايةشرعتالعقوبات

منيمئالأشرارالذيالفاصلالحدبمنزلةف!،الإسلام

هي:العقوباتوحدودالأخيار،احمىاقتحام

"الوطءحنيفةأبوالإماميعرفهكماوالزنى.الزنىحد

والنكاحالملكعنعارئاوطئاالحيةالمرأةقبلفىالمحرم

هذامثلمنالرجلتمكنأنللمرأةبالنسبةوهو،والشبهة

نكاحغيرعلىوقعوطءكللم!المالكيةعندوهو.الفعل

آخرفريقويعرفه،"يمينملكولانكاحشبهةولاصحيح

الإتيانمنهيجعلونأنهمغيرهذامنيقرببماأعقهاءامن

والحنابلة.الشافعيةهؤلاءومنالدبر،فى

وأمحصناالجانىكانإذالماتبعاتخت!فالزنىوعقوبة

الرجم،هي)المتزوج(المحصناشانىفعقوبة،محصنغير

وهذامقامها،يقومماأو،الموتحتىبالحجارةاشمىأي

العسيفحديثفىجاءفقد،أصحيحةابالسنةوردالحد

أنيسيا)واغد:ع!يطالرلممولقولمخدومهبامرأةزنىالذي

فغدا.الشيحانرواهفارجمها(اعترفتفإنهذاامرأةعلى

فرجمت،ظ!س!النبىبهافأمر،فاعترفتأنيسعليها

فأمرصؤطهيدللرسولواعترفزنىالذيماعزحديثوكذلك

بالزنىظوليدللرسولاعترفتالتيالغامديةوحديث،برجمه

فرجمها.محصنةوهي

عقوبةفي!س!اقتصارهأنالفقهاءبعضاعتبروقد

بالنسبةالجلدعقوبةنسخعلىدليللالرجمالمحصنالزانى

له.

علىالفقهاءاتفقفقد،المحصنغيرالزانيعقوبةأما

فاجلدواوالزانيالزانية):تعالىلقولهجلدةمائةالجلدأنها

حدفيأختلفولكن2.:الور!جلدةمائةمنهماواحدكل

حنيفةأبيفعندالجلد،معالتغريبعلىالمحصنغير

نأالإمامرأىإذاأماغير،ليسمائةالجلدحدهوأصحابه

)أيوالتغريب.السياسةبابمنذلكفإنالجلدءيغرب

عقوبةولكنهحداليسالزيديةعندالبلاد(عنالإبعاد

غيرحدمنوهو،واجبالتغريبالشافعيوعندتعزيرية

منلكلعاملمدةيكونوالتغريب،مائةالجلدمعالمحصن

مسافةإلىبلدهماعنويغربان،تفرقةبلاوالزانيةالزانى

وعند،والظاهريةالحنابلةالرأيهذاوعلى،وليلةيومأقلها

قالالرأيوبهذا،المرأةدونالرجليغربمالكالإمام

ال!وزاعي.

الى،يستوجبالذيبالقذفيقصد.القذفحد

الحديستوجبلاذلكوغير.النمسبنفيأوبالزنىالرمى

والذين):تعالىقولهالحدهذاودلي!!التعزير.فيهوإنما
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ثمانينفاجلدوهمشهداءبأربعةيأتوالمنمالمحصناتيرمون

الفاسقونهموأولئكأبداشهادةلهملقبلواولاجلدة

القرانبنصلثبوتهأحدفيهيختلفلاالحدوهذا.4:النور

ينقص.ولايزيد،فلا،الإجماععليهانعقدوقد،الكريم

فيالكريمالقرانفىالخمرتحريمورد.الشربحد

والأنصابوالميسرالخمرإنماآمنواالذينيأدها):تعالىقوله

.09:المائدة!فاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلام

عبدبنسلمةأبيعنشهابابنعنمالكوروى

عنعل!اللهرسولسئل:قالتأنهاعائشةعنالرحمن

فهوأسكرشراب)كل:فقال؟العسلنبيذوهوالبتع

:قالعدبالنبيأنعمرانابنعنمسلموخرخ(حرام

(.حرامخمروكلخمر،مسكر)كل

الكريم،القرانفينصبشأنهايردفلمالعقوبةوأما

نأيرىالجمهورجعلممااثار،عدة!وت!الرسولعنوروي

ثوروأبوالشافسوقال،جلدةثمانينالجلدهيالعقوبة

.أربعونالحدإنوداود:

باعتناقسواء،الإسلامبعدالكفرهيالردة.الردةحد

آخر.ديناعتناقأوبعدماخردين

ومن):تعالىقولهالكريمالقرآنفىعنهاجاءوقد

أعمالهمحبطتفاولئككافروهوفيمتدينهعنمنكميرتدد

خالدون!فيهاهمالنارأصحابوأولئك،والآخرةالدينافي

.712:البقرة

رواه(فاقتلوهدينهبدل)من:قولهظ!سهالنبىعنوروي

وكذلك.صحيحبإسسادالسنوأصحا!صحيحهفيالبخاري

المرتدعنقبضرباليمنإلىبعثهلماجبلبنلمعاذحديث

عنالمرتدقتلرويكما،للتوبةدعوتهمابعدالمرتدةأو

بنومعاذوعثمانوعمربكرأبومنهم،الصحابةمنكثير

فصارذلكفيأحدهميخالفولم،عباسوابنجبل

النبويةوالسنةالكريمبالكتابثابتةالردةفجريمةإجماعا.

.والإجماعبالسنةثابتةالمرتدوعقوبة،الشريفة

بالبغاةخاصحدايعتبرهمنعندالبغي.البغىحد

اللإمام،علىيخرجونالفقها?ءالذينتعريففىوهم

وذلك،يبتدعونهبمذهبوينفردونالجماعةويخالفون

لهملم!.والشوكةالمنعةمبرجودسائغبتأويل

منطائفتانوان):تعالىقولهذلكفيوالأصل

علىإحداهمابغتفإنبينهمافأصلحوااقتللواالمؤمنين

الله!أمرإلىتفيءحتىتبغيالليفقاتلوا،الأخرى

.9:الحجرات

علئاسمعت:قال،غفلةبنسويدعنالأعمشوروى

مناخرفلأنضبريهس!الرسولعنبشيءحدثتكمإذا:يقول

وإذأ،عليهأكذبأنمنإلىاحبالطرفتخطفنياسمماء

سمعتوإني،خدعةالحربفإنبيننافيماحدثتكم

أحداث،الزماناخرفيقوم)يخرج:يقول!طهمهالرسول

لابألسنتهمالقرانيقرؤون،الأحلامسفهاء،الأسنان

منيمرقون،البريةقولخيرمنيقولونتراقيهميجاوز

فليقتلهمبملقيهمفمن،الرميةمنالسهميمرقكماالدين

رواه(قتلهملمناللهعندعظيماأجراقتلهمفيفإن

.الشيحان

البغاةقتالفيعنهماللهرضيالصحابةيختلفولم

،الخوارجأنجميعارأوافقد،غيرهيردعهملمإذابالسيف

أحوالففى،الأحوالحعسبحكمهميختلف!والبغاة

القتل،إلىيصلولاوبغيرهبالحبعي!تعزيرهمللإماميكون

وأ،الحربحالةفيكما،قتلهميجوزأخرىأحوالوفي

يذهبلموإذا،بعضهمقولعلىإليهاعودتهمخيفتإذا

النفس.عندفاعامتعينايكونقتلهمفإنبالقتلإلاشرهم

لملمأخذالفقهاءيعرفهاكماالسرقةجريمة.السرقةحد

الفسادإليهيتسارعلامما،خفيةالقطعنصابالعاقلالبالغ

السرقةوعقوبة"شبهةبلاحرزمنللغير،المتمولالمالمن

والسارقةوالسارق):تعالىقولهوهيالقرآنيبالنصثابتة

38.:المائدة!اللهمننكالاكسبابماجزاءأيديهمافاقطعوا

الطريققطعجريمةعقوبةفىالأصل.الطريققطعحد

ورسولهاللهيحاربونالذينجزاءإنما):تعالىقوله

تقطعأويصلبواأويقتلواأنفساداالأرضفيوشمعون

33.:المائدة!الأرضمنينفواأوخلافمنوأرجلهمأيديهم

تستبشعقدالعقوباتلهذهالمتأنيةغيرالعجلىوالنظرة

بعضفيهيتصايحالذيالعصرهذافيخصوصاتطبيقها

حقوقعنغافلين،المجرمينبالمعتدينبالرفقمطالبينالناس

.والأمانالأمنفيالوادعينالأفراد

منفيهايكونمايدرك،الجريمةهذهفي!أملوالذي

الفزعبسببالوقفىالفوضىوانتشار،العامالضرر

حرمةعلىباعتدائهمالمعتدونهؤلاءيسببهالذيوالرعب

فيالأمناختلالمنذلكإليهيؤديوما،والأموالالنفوس

المجتمع.أفرادوطمأنينةالبلاد

القصاص

أصلهاللغةفيوالقص،القصمنمأخوذالقصاص

فيالقصاصاللغويالمعنىهذامنأخذوقد،القطع

وأ،إليهبجرمهالجانيمنعليهللمجنىاقتصإذاالجراح

به.قتله

للفرد،حقاتجب،مقدرةعقوبةالفقهاءعندوالقصاص

ولكنهمثلها،مقدرةعقوبةكونهفيالحدودمعيشتركفهو

ذإالحدود،بخلافللفردحقايجبكونهفيعنهايختلف

معينةأنهامقدرةالعقوبةأنومعنى،تعالىللهحقاتحب

وكون،أعلىحدولاأدنىحدلهاليسأيومحددة
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لولىأوعليهللمجنىيجوزفإنهللأفرادحقايجبالقصاص

العقوبة.تسقطالعفووبهذا،عنهالعفوشاء،إذا،الدم

القصاصالإسلاميةالشريعةفيهاأوجبتالتيوالجرائم

ماوهوالبدنعلىالاعتداءجرائموبعضالعمدالقتلهى

فحق،الحياةعلىالاعتداءالوضعىالفقهفىعليهيطلق

القرانجاء،الإسلاميةالشريعةفىالمطلقةالحقوقمنالحياة

ولام!:تعالىقال،بالحقإلاعليهاالاعتداءبتحريمالكريم

وحميع.151:الألعام!بالحقإلااللهحرمالتيالنفستقتلوا

قتليعدا!واحدةنفسفقتل،الحقهذافىمتساويةالنفوس

ذاتهالحياةحقعلىالاعتداءيشكللأنهجميعا،الناس

حهتفىفالكلالاعتداء،عليهوقععمنالنظربصرف

المبدأهذاتتضمنوتعالىسبحانهالحقوشريعةسواء،الحياة

كدبناذلكأجلمن):وتعالىسبحانهيقول،زمانكلفي

فيفسا؟أونفسبغيرنفساقتلمنأنهإسرائيلبنيعلى

أحيافكأنماأحياهاومنجمدما،الناسقتلفكأنماالأرض

لقتلومن):شأنهجلويقول32.:المائدةجميعا!الناس

عليهاللهوغضبفيهاخالداجهنمفجزاؤهمتعمدامؤمنا

الشريعةتقفولم.39:عظيما!الساءعذابالهوأعدولعنه

منالتحذيرعندالجسموسلامةالحياةلحقحمايتهافي

،الحياةفىللفمميرالأمرتتركأوالأخرىالحياةفيالعقاب

والفديةوالديةالعمد،القتلحالةفىالقصاصقررتوإنما

علىوقعلمامساوياالقصاصوجعلالخطأ،حالاتفي

إلىالاعتداءوص!!فإنالاعتداء،منالجسمسلامةأوالحياة

كانالحراحعندوقفإذاأما،القتلالجزاءكانالقتل

كتبآمنواالذينأيهادا):تعالىيقولمثلها،القصساص

!سبحانهويقول.178ةاجقرةا!القتلىفيالقصاصعليكم

لعلكمالألبابأوليلاحلاةالقصاصفيولكم):وتعالى

فيهاعلدهموكتبنا)وجلعزويقول.!17:البقرة!تتقون

بالأذنوالأذنبالأنفوالأنفبالعينوالعينبالنفسالنفسأن

.54:ئدةالما!قصاصوالجروحبالسنوالسن

تعالى:قولهفىالخطأالقتلحكمالكريمالقرآنوأبان

خطأمؤمناقتلومنخطأإلامؤمنايقتلأنلمؤمنكانوما)

فإنيصدقواأنإلاأهلهإلىمسلمةوديةمؤمنةرقبةفتحرير

كان!انمؤمنةرقبةفتحريرمؤمنوهولكمعدوقوممنكان

رقبهوتحريرأهلهإلىمسلمةفديةميثاقوبينهمبينكمقوممن

اللهمنتوبة،متتابعلنشهرينفصياملجدلمفمن،مؤمنة

.29:السساءحكدما!عليمااللهوكان

التعزير

وأللهحقاتجبمقدرةغيرعقوبةالفقهاءعندالتعزير

وهوكفارةولاحدفيهاليسمعصيةكلفىلادمى

وزجر.وإصلا!تأديبأنهفيكالحدود

مقدرةعقوباتأغصاصواالحدودكانتوإذا

لكلصالحةالغراءالإسلاميةالشريعةوكانت،ومحدودة

التطوراتلتواكبالتعزيراتجاءتفقد؟ومكانزمان

ومنوالعصور،الأزمانمرعلىالمجتمعاتفىتحدثالتى

قبيلمنهيالوضعيةالعقوباتقوأنينإنقيل:هنا،

الأمر.ولييقررهاالتىالتعزيرات

جرائمتشملفهيومتنوعةكتيرةأضعزيراوجرائم

جرائمتشملكماتطبيقها،شروطاحتلتإذاالحدود

منشرطتخلفإذادونها،وماالنفسعلىالاعتداء

وإفسادالعرضعلىالاعتداءوجرائم،القصاصشروط

علىالاعتداءجرائموكذلك،والمسبوالقذفالأخلاق

الحد،إقامةشروطفيهالمجوافرلاالتيكالسرقةالمال

ومن،النصبكجريمةالمالعلىتقعالتىالجرائموكذلك

الزوركشهادةالناسلاحادتحصلالتىالتعزيرجرائم

بها،الإضرارأوالمستأنسةالحيواناتوقتلذبال!طاجلاغوا

بالمصلحةالمضرةوالجرائم،الآخرينملكحرمةوانتهاك

الخارججهةمنالدولةبأمنالمضرةالجرائموهى،العامة

الداخلجهةمنالدولةبأمنالخلةوالجرائم،كالتجسس

فيوتقصيرهموظائفهمحدودالموظإتوتجاوزكالرشوة

لأفرادالموظفينمعاملةوسوءبها،المتعلقةالواجباتأداء

تزييفوجرائمالصالحينالحكامومقاومة،الناس

التموينية.والجرائموتزويرهاالمسكوكات

البدنية،العقوباتفتشملالتعزيريةالعقوباتأما

للحريةالمقيدةالعقوباتتشملكماوالجلد،،كالإعدام

.والمصادرةكالغرامةالماليةأحقوباتواوالنفى!!الحبس

بالإعلامالتعزيرمثلأخرىمتنوعةتعزيريةعقوباتوهناك

والعزلوالتوبيخ،والوعظالقضاءلمجلصروالإحضار

والتشهير.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخطأالقتلاغاصياالإسلاما

الإصلامفيالقضاءالقالونالاعتصا!

المحكمةالقتلالحريمة

لدين.ا؟(ا!س!مية)التعاليملإسلاما:نظرا.ةقيا

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.العقير

التعريقدقيقالمساميالمرونوعمنكريمحجرالعقيو

بشكلويوجد.الأبيضالعقيقمنمحططهيئةعلىيوجد

الرسوبية.الصخورتجويفاتفىطبقاتهيئةعلىرئيسى

ألوانذاتالعقيقأنواعومعظم.الرسوبيةالصخورانظر:

،بالرماديمرورا،الأبيضمنابتداءخطوطهاوتتنوع.قاتمة



يسمىشائعنوعوثمةمظهرها.لىلينااختلافاأنواعهتحتلمىالعقيق

وهناك(الأيمن)الشكلومتموجةمتواريةخطوطذووهواليمانيالعقيق

بلحزاز.شججهرقيقدوعوهوالحزازيالعقيقيسمىآخرنوع

وأ،باهتةحمراءالخطوطتكونوقدبالأسود.وانتهاء

الألوانتلكوتنجم.الحالاتبعضفيزرقاءأوصفراء،

المنجنيز.وأكسيدالحديد،أكسيدمثلالشوائبوجودعن

اليمانيفالعقيقخطوطها؟أنماطفيالعقيقأنواعوتختلف

سطحعلىالواقعةالمتوازيةبخطوطهيتميزالعقيقمننوع

تنتشردوائرتشكلفإنها،العينيالعقيقخطوطأمامستو.

شبيهرقيقنوعالحزازيالعقيقبينمابمالخارجإلىالمركزمن

بالحزاز.

مثل،الحليصنعفيرئيسيبشكلالعقيقيستخدم

وقدرتهالعقيقصلادةأنكما،الزينةودبابيسالدبابيس

صنعفيالقيمةعظيميجعلانهالحموضمقاومةعلى

الادواتهذهوتستخدمومدقاتها.السحنهاونات

منالعقيقمعظمويأتي.الكيميائيةالموادوخلطلتكسير

إدار-بلدةكانتوقد.والأروجوايالبرازيلفيمحاجر

وصقللقطعالرئيسيالمركز،وماتزال،الألمانيةأوبرشتين

السنين.مئاتمنذالعقيق

المرو؟بماليمانيالعقيق،الأبيضالعقيق:أيضاانظر

.الجوهرةبمالعقيقيالجزع

منرئيسىبشكليتأدفمعدنالأديصالعقيق

الصغر.البالغةالمسامذاتجداالصغيرةالمروبلورات

تشوبهاشفافيةبنصفالعاديالأبيضالعقيقويتصف

منأخرىأنواعوهناك.شمعىبريقولهونقاطدوائر

بألوانتكونوقدتماما،شفافةتكونتكادالأبيضالعقيق

والعقيقالعقيقالمعدنهذأأصنافوتشمل.متعددة

يجدرومماوالصرد.اليمانيوالعقيقواليشبوالظرالأحمر

المتحدةالولاياتفي،المتحجرةأريزوناغاباتأنذكره

فيللعقيقالماءترسيببسببجزئياتشكلتقدالأمريكية

للأشمجار.الخشبيةالمتحللةالألياف

341اليمانيالعقيق

الأبيضللعقيقالعرضيالمقطع

كريمة،أحجاراكبيربشكلالعقيقويستخدم

يتميز،الدمحجريدعىصنفوهناكالزيخة،ولأغراض

بلدةمنبالقربتوجدالحمراء.وئقطهالأخضربلونه

كما.الكريمالمعدنلهذاترممباتتركيافي،تشالسيون

وكاليفورنياوأسكتلندا،أيسلندافيأخرىترسباتتوجد

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيوكولورادو

اليماني،العقيقالأحمربمالعقيقبمالعقيقأيضا:ان!

.الجوهرةالمرو؟

الذيالمحمرالبنيالمروحجرمننوعالأ!حمرالعقيق

معظمويأتي.الحليفىليستعملوتلميعهقطعهيمكن

،واليابانالجنوبيةوأمريكاالهندمنالأحمرالعقيق

وقد.أخرىومجوهراتوالأساورالخواتمفيويستعمل

التيالكريمةالأحجارأوائلمنالأحمرالعقيقكان

يعتقدون،القديمةالأزمانفيالناسكان.للزينةاستعملت

منبسهلاتحمي،خاصةقوىفيهالأحمرالعقيقأن

.الشريرةوالأرواحالأسلحة

.الجوهرة،الأبيضالعقيق:أيضاأنظر

علىلينطجقكثيرايستخدممصطدحاليماليالعقيو

النوعياتعقيقعلىوكذلك،تعريجذاتكربونيةصخرة

العقيق.انظر:المرو.منالمبلورةالراقية

وأوأبيضأسودالمرو،منالشائعاليمانيوالعقيق

وهكذا.وأبيضأحمرأووأبيضأخضر

وجيدصلبوهو.وأبيضبنياليمانىالعقيقولون

الأحجارعلىالنقمشفيواسعبشكلويستخدم.الصقل

يذالعقيقإلىألمجوهراتتجارويشير.الغائرةوالنقوشالكريمة

ببساطةشحدثونفعندما،اليمانىالعقيقأنهعلىالواحداللون

الأسود.اللونذاالحجريعنونفإنهم،اليمانىالعقيقعن
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الم!سسيكي(اليماني)العقيقالمرمرياليمانيوالعقيق

حوائطعلىالموجودالكلسيالصخرمنتشكيلةهو

مثلتعريجالمكسي!ياليمانيالعقيهتفىويظهر.الكهوف

خشونة.أكثرولكنه،أصيمانياالعقيقفيالموجودذلك

إلىالأبيضمنالمكسيكياليمانيالعقيقألوانوتتدرج

العقية!هذامنالكثيرويقطع.والبنيفالأحمرالأخضر

!مبغةتلونكريمةأحجارإلىالناعهاالمرمرياليماني

رخيصة،محليةفضيةمجوهراتفيتوضعثم،الأنيلين

متينة.وغيرالان!صسارسريعةالأحجاروهذه

للزحرفة.حجراالم!سسيكياليماليالعقيقويستخدم

العقيقى.الجزع،الجوهرةالكاميوبم:أيضاانظر

.البغداديالوفاءأبوان!:الولمحا.أبو،عقيلابن

م(.439-؟هـ،232-؟)جعدرأبو،العقيلي

أط!ص،ا،الحجازيموسىبنعمروبنمحمدأبوجعفر

الناقد.الحافظالإمام

بالحديت،عالمالقدر،جليلثقة.الحديثحفاظمن

منها:مصنفاتله.أضصانيفاكثير،الحفظفيمقدم

بمكة.وتوفيبالحرم!تمقيماكانالفحعفاء.

م(.-633أهـ،؟أ؟)محصنبنعكاشة

منمهاجر،،صحابي.الأسديمحصنبنعكاشة

حسنا،بلاءفيهاوأبلىبدراشهد.الإسلامإلىالسابقين

!يلهباللهرصل!حثهظ!ررر،النبهيمعوم!اسد!اأحداوشهد

)إنعثهور:قالالغمر،لهيقالمكانإلىسريةرأسعلى

ادععكاشةفقال(،حساببغيرالجنةيدخلونألفاسبعين

يجعلنىأنالطهادعرجلفقالفدعا.،منهميجعلنىأنالله

أصحاري.ارواه(عكاشةبها)سبقككل!!:فقال،منهم

الردةحروبفيقاتللالأمر.يسبقلمنمثلافصارت

نجد.أرضمنبزاخةفيواستشهد

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانو:.عكاظ

)أدتهرها(.العربأسواقانظر:سو!.،عكاظ

4311هـ،16ء-6)38البقاءأبو،العكبري

بنالحسيناللهعبدأبيبناللهعبدالبقاءابوأم(.912

وكنيتهالدي!،محبلقبه.الحسينبناللهعبدالبقاءأبي

على)بلدةعكبراإلىنسبة،أحكبريوا،جدهكنيةهي

صباهفيبالعمىأصيبلأنهبالفمريربمونعت(،دجلة

منيفلولم،عليهيؤترلمذلكلكن،الجدريبسبب

عزيمته.

فكانصغير،وهوالعلموطلبفيها،ونشأببغدادولد

والشريعة،اللغةعلومحلقاتويرتاد،المعلمينإلىيختلف

والفقهوالتصرلفالنحوفيتفقهحتىتعليمهوواصل

.والأصولوالتفسيروالقراءاتالفرائضوعلموالحديث

عنهمووعىزمانهفيبغدادعلماءمشاهيرعنأخذ

طلابه.تعليمفيعمدتهوكانمنه،أفادنافعاجماعلحا

النهروانيديناربنإبراهيمأبوح!جما،مشايخهومن

الفرجوأبو،حياتهأولفىأعقهاعنهأخذهـ(556)ت

ءهـ(.79)تالجوزيبنمحمدبنعليل!عبدالرحمر

وكانظاهرا،تأثرابهوتأثر،عنهوأخذأجقاء،اأبولازمه

المسائل.بعضحلفيويشركه،الع!جرييجلالشيخ

بنأحمدبنعبداللهمحمدأبوأيضامشايخهومن

وأبوهـ(،567)تالمشهورالنحوياللغويالخشاب

هـ(572)تعساكربنالحسنبنعليالبطائحيالحسن

.القراءاتالبقاءأبوعنهأخذ

والتدين،بالصدقالسيروكتابمعاصروهوصفه

وكثرة،والصلاحأ!رعواأضواضع،اوالحلقوحسن

فيوبالغوا،ووثقوهيجيدها.التيأحلوماوتنوع،الحففأ

حاولواالذينمنافسيهبعضم!كانماإلاعليهالثناء

وإلمامهالصفاتهذهلمساعدتوقد.شأنهمنالتقليل

العلمطلابورغبةشهرتهذيوععلىالعلوممنبكثير

الأقطار،مختلفمنالطلابفقصدهعنهبالأخذ

جد:أشهرهمومن،ومريدوهطلابهوكثربعلمهوانتفعوا

تيمية،بنعبداللهبنعبدالسلامتيحيةابنالإسلامشيخ

الدين،بعفيفالملقبعدلانبنعليالحسنوأبو

.الحمويللهعبدابنوياقوت

أيضا،والأشعاربالأدبمهتماشاعراالبقاءأبووكان

فىالتبيانمنها:مشهورةمتنوعةكثيرةمصنفاتوصنف

التصريفيةوالمسائلبالقراءاتفيهواهتم،القرانإعراب

تحتتحقيقهطئقبلوقد،الإعرابجانبإلىواللغوية

بمالحديثإعرابومنها:،الرحمنبهمنماإملاء:عنوان

والكوفيين؟البصريينالنحويينمذاهبعنوالتبيين

التبيانكتابأنعلىالتنبيهويجدرالمتنبى،ديوانوشرح

صحةفيمشكوكدلعكبريالمنسوبالديوانشرحفي

.والمتونالنحويةالكتبمنكثيراوشرح،إليهنسبته

بغداد.غربيأحمدالإمامبمقبرةودفنببعداد،توفي

عندتنموالنجيدية،الأعشابمنلمجموعةاسمالعكرش

تقريباويوجد.الشماليالكرةنصفمناطقحرارةدرجة

الداخلإلىتنطويرقيقةأوراقوللعكرلقمنها.نوع003

،النباتمنالماءفقدتقليلعلىيساعدمما،الجافالجوفي

وعكردتقالمطر.فصلحلولحينإلىحياالبقاح!علىويعينه



منالأحمروالعكردتقالغنم

الأوروبيالحشيشأنواع

خضيرا.ويزرعان،المنتشرة

أنواعأحدالمضغوعكرلتق

أيضاوهوالأحمرالعكرش

خضير.

منكثيرةأنواعوهناك

يذالعكرشمثل،العكرش

إلىالضاربةالرماديةالأوراق

العناقيدوذي،اكرقة

العكرلث!نباتالأزهار(،)رؤوص!القرمزية

زينة.كنباتتزرعوهى

الحسنةوالتربةالضوءفىأفضلبشكلالعكرلقوينمو

عكرشوبخاصة،العكرشأنوأعمنوكثير.التصريف

المروجوعكرش.الماشيةترعاهعشباتستعمل،المروج

الانتشار.الواسعةالأعشابمنعشب

النجيل.:أيضاانظر

م(.723-؟أهـ،50-؟)البربريعكرمة

تابعىمدني،عباسابنمولى.البربريعبداللهبنعكرمة

طاف.والمغازيوالقرآنبالفقهزمانهعلماءمنكان.ثقة

وفممالومصرواليمنوالشامخراسانإلىفخرجالبلدان

،عباسابنعنوروىوغيرها.(،العربى)المغربإفريقية

،هريرةوأبى،عليبنوالحسن،طالبأبىبنعليوعن

أبيبنومعاوية،الخدريسعيدوأبيعمر،بنوعبدالله

إبراهيمعنهروى.الصحابةمشاهيرمنوغيرهم،سفيان

الشعبي،وعامريزيد،بنجابرالشعثاءوأبو،النخعى

وحصين،وقتادة،المكيالزبيروأبو،السبيعىإسحاقوأبو

وغيرهم.دينار،بنوعمرو،عبدالرحمنابن

زهاءعنهروى:مكانتهمبيناالعسقلانيحجرابنقال

منرجلاسبعينعلىزيادةمنهمالبلدانمنرجلثلاثمائة

نأغير،اسشةالكتبأصحابحدشهأخرج.التابعينخيار

فمكثالحرورينجدةأتى.بغيرهمقرونالهروىمسلماالإمام

.المغربإلىخرجثم.برأيهيحدثكانثمأشو،ستةعنده

بالمدينة.مات.بالمغربكانواالذينالخوأرجعنهأخذ

م(.634؟-هـ،13)؟-جهلأبيبنعكرمة

القرشيالمغيرةبنهشامبنعمروجهلأبيبنعكرمة

بقليلمكةفتحبعدأسلم،الصالحينمنصحابي.الخزومى

إسلامه.بعدحسنابلاءوأبلىللهجرةثمانسنة

مبفرعكرمةمنههربفاتحامكةالرسولدخللما

اليمن،إلىالبحريركبحيثتهامةإلىمتوجها،آخرين
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له،الأمانفأعطاهاعليهض!يدسطاللهرسولزوجتهفاستأمنت

داورا،مسلما!فا!ولرسصلإلىدعادبذلكوأبلغتهفطلبته

بالراكب)مرحبا:لهقائلابهفرحاالرسولواستقبله

سلمةأمأبلغتهعندماقالع!يطالرسولإنقيلا!لهاجر(.

الجاهليةفيخيارهممعادن)الناسمسلما:عكرمةبمقدم

بكافر(مسلميؤذينلافقهوا،إذاالإسلامفيخيارهم

.مختصرهفيعساكرابنأورده

عل!لمحمدالخصومةشديدإسلامهقبلعكرمةكان

مخزومبنيزعامةتولىبدريومأبوهماتولما،وللمسلمين

وسيفه.بمالهأدلهسبيلعنيصدوظل

أعلنأنبعدالإخلاصعل!علىمحمداعكرمةعاهد

ياأسألك:وقالوالجهادالحقعلىوبايعهالشهادتينأمامه

مسيرأوعاديتكها،عداوةكلليتستغفرأناللهرسول

قلتهكلامأوفيهسببتكمقامأوبالإفساد()أيفيهأوضعت

لااللهرممولياواللهأما..عنهغائبأنتأووجهكفي

أبليتإلااللهسبيلعنصدفيأنفقتهاكنتنفقةأدع

سبيلعنصدفيأقاتلكنتقتالأولا،سبيلهفيضعفها

إسلامه.وحسنلهفاستغفر.سبيلهفيضعفهأبليتإلاالله

المرتدينوعلىهوازنصدقاتعلىبكرأبواستعمله

زالفماالروملقتالاليرموكفيالأمربهوانتهى،عمانفي

أجنادين.يومقتلوقيلقتل،حتىمترجلايقاتل

وديدة.ديدةأدففيالقصصإحدىبطلالددن!كلاء

تعكسولكنهافارسبلادفيأصلاالقصةهذهنشأت

المسلمة.شهرزادراويتهاواراءمعتقدات

علاءيستأجر،إفريقيساحرقصةالحكايةهذهتروي

ويجلبالاركم،تحتمغارةإلىيذهبلكيالدين

هذاعنالتخليالدينعلاءرفضوعندماسحريا،مصباحا

المصباحيحكوفجأة.الكهففيحبسهتم،المصباح

القويةالروحهذهتصبح.المصباحروحأوالجنيفيظهر

منحتفقد،لذلك.المصباحيمتلكالذيللشخصخادمة

يريدها.التيالرغباتكلالدينعلاء

قصراالجنيلهماوبنىالسلطانابنةالدينعلاءتزوج

المصباحلمقايضة،الأميرةخدعالماكرالساحرولكنرائعا.

ثمومنإفريقياإلىبأكملهالقصرونقلجديد،باخرالقديم

وأعاد،المصباحملكيةواستعادهناكإلىالدينعلاءتبعهم

الصين.إلىالقصر

انظر:القونوي.الحسنأبوالدينعلاء

الحسن.أبوالدينعلاء،القونوي

علاءالحصكفى،انظر:.الحصكفيالدينعلاء

الدين.
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تركية،سلالةمنهنديحاكم!خالجىالدينعكلاء

خالجيسلاأسةأكثركان.خانجوناباسمأيضاويعرف

.أم631-9261مابيننجاحاالهندلشمالالحاكمة

-أ092ماب!تحكمتالأصلاتركيةخالجيوسلالة

علىغارةبشنأم692عامفيالدينعلاءقام.أم032

بوصفهوقام.الدكنبمنطقةديفاقيريعاصمةيادافا

المباشر،دفعهاوفرض%05إلىالضرائببرفعالسلطان

سلطته.وبسطترسيخفىالضرائبهذهساهمتحيث

أ!جماتامنالعديدأم003عامحواليفيجيشهدحر

ثمغوجاراتأم992عامفيالدينعلاءغزا.المغولية

.راجاستانفيالمعاقلمنعددعلىاستولى

زحكم،أغسوةواالعزيمةوقوةبالدهاءالدينعلاءتميز

أعضاءاإلىورثتهبينأغتالاأدى.والتجسسالإرهاببقوة

وفاته.منسنواتأرلغخلالسلالتهحكمعلى

علاء،السمرقنديان!:.السمرقئديالدينعلاء

الدين.

.الهنديالمتقيانو:.الهئديالمتقيالدينعلاء

العلاء.أبو،المعريانظر:.المعريالعلاءأبو

المرض،الكيميائيالعلاج)الع!ح(بمالطبأن!:.العلاج

(.المرض)علاج

اضطراباتلمعالجةطريقةالحراري؟لإففادالعلاج

بتوليدوذلك،الأخرىوالأمراضوالمفاصل،العضلات

بشكلوتستخدم.الجلديةتحتالأنسجةفيحراريةطاقة

وتشنجاتها،،العضلاتكآلامحالاتمنللتخلصرئيسي

والتهاباتها.المفاصلوالام

كهربائيتياريمررالحراريبالإنفاذالعلاجطريقةوفي

ولأنسجة.كهرومغنطجسيحقلعنهيتولدالجسمفى

وتسبب.الكهربائيالتيارلمرورمختلفةمقاوماتالجسم

الوقتوفي،الأنسجةحرارةدرجةفىارتفاعاالمقاومةهذه

تذبذبمسببةالكهرومغنطيسىالحقلالأنسجةتمتصذاته

الخلف.وإلىالأمامإلىتحركهاأي،الأنسجةفىالجزيئات

تؤثرأنشأنهامنحراريةطاقةهذاالجزيئاتتذبذبويولد

وأ،العضلاتشفاءعنهاينتجوبالتالي،الأنسجةعلى

.الأخرىالعلاجيةالتأثيراتبعضأوراحتها

الحراريبالإنفاذالعلاجفيالمستخدمالكهربائيوالتيار

بسرعةالتياريتذبذبجدا.عاليةتردداتذومتذبذب

وهناك.صدمةبأيةالمريضلايشعربحيثجداكبيرة

مجالاتمنهالكل،الحراريبالإنفاذللعلاجعديدةأشكال

!ر!ركلكا.)!صثخ!

؟لأ؟!خص3!؟خمشج!!؟0011.7.!

طاقةلإحداثال!رلائيالتيارتستحدمالحراريلالإنفاذالعلاجآلة

العلاجى.التأثيرمحتحةالحلديةتحتالأ!سحةالىحرارية

بالإنفاذللعلاجالختلفةالأشكالوتعرف.مختلفةتردد

استخداماوأكثرها.الطبيالحراريبالإنفاذالحراري

وهي،القصيرةالموجاتذيالحراريبالإنفاذالعلاج

الراديوية.الموجاتنطاقفيمحصورةتردداتذات

عادةالحراريبالإنفاذالعلاجمنالشكلهذاويطبق

الجزءعلىتوضعانمعزولتينمعدنيتينصفيحت!تباستخدام

الحراريبمالإنفاذالعلاجويستخدمالجسما.منالمعالج

غيرالنموحالاتوبعض،الأورامعلىأطقضاءالجراحي

رفيعسلكرأسفىالتيارتركيزويتم.الأخرىااطبيعيةا

النسيج.علىللقضاءكافيةحرارةلتوليد

الذيندلمرضىالمداواةمننوعيالصدمةالعلاج

بالصدمةالعلاجويجعل.الخطيرةالعقليةالامراضيعانون

بشكلالأطباءويستخدمهامؤقتا.الوعىعنغائباالمريض

النفسي.العلاجانظر:.النفسىمإلعلاجأومستقل

همابالصدمةالعلاجفيالانتشارواسعتيوسيلتينوأول

الاختلاجيالكهربائىوالعلاجالأنسولينبصدمةالعلاج

الأمراضلعلاجتستخدمانالويقتانوكانت)التشنجي(.

العشرينالقرنوأربعينياتثلاثينياتخلالالشديدةالعقلية

العلاجالأطباءاستخدمأم059عامومنذ.الميلادي

مطلقة.بصورةالتشنجيالكهربائي

لإحدأثمرةلأولالأنسولينالأطباءامشخدموعندما

بالفصامالمصابالمريضيشفىأنيأملونكانواكيبوبة،

بعضفيفقطساعدأ!لاجاهذالكن)الشيزوفرينيا(.

ولهذهمؤقتا.تحسناينتجكانالأحيانغالبوفي،الحالات

فإن،بأمانالدواءإعطاءلصعوبةونتيجة،الأسباب

.الأيامهذهشمائعايعدلماستخدامه
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بضعبعدالتشنجيالكهربائيالعلاجأدخلوقد

الكهربائيإلعلاجعنوينتج.بالأنسولينالعلاجمنسنوات

الأكثرالطريقةتتم.مرضيةنوبةأو،تشنجاتالتشنجي

طريقعنالتشنجيالكهربائيالعلاجإعطاءفيشيوعا

الثانية.منلجزءالمريضدماغخلالكهربائيتيارإمرار

التشنجي،الكهربائيالعلاجإعطاءسهولةمنوبالركم

،العلاجمراتوتختلف.فرديةحالةلكلضبطهيكمفإنه

فيجلساتلثلاثةعلاجاالمرضىمعظميستقبللكن

فترةمدىعلىجلسات01إلى6ساجمالي،الأسبوع

ومدةكميةالأطباءويحدد.أسابيعثلاثةإلىأسبوعين

المريضدماغموجاتبقياسوذلكالكهربائيةالصسدمة

أدويةعادةالمريضويعطى.موجودةالنوبةأنمنللتأكد

ولامتاعبلأيةيتعرضلاحتىعاماوتخديرامستديمة

فيوهوالمرضيةبالنوبةحتىولاالكهربائيبالتياريشعر

وعيه.

علاجالتشنجيالكهربائيللعلاجاممتخداموأهم

وأمحبطينيظلؤنالذينبالمستشفياتالمحجوزينالمرضى

والعلاجبالأدويةعلاجهممنبالركمالانتحاريحاولون

المرضىهؤلاءالتشنجيالكهربائيالعلاجويعيد.النفسى

العادية.العقليةحالتهمإلىغالبا،المحبطين

العقلاءعلىضارةآثارالتشنجيالكهربائىوللعلاج

وأالعنففيللتحكمعقاباأحيانايستخدمإذالأصحاء

العلاجفإن،ذلكإلىإضافة.المتعاونينغيرالعقليينالمرضى

المؤقت.الذاكرةفقدانعادةيسببالتشنجىالكهربائي

الأمدطويلفقدإلىأيضايؤديأنهالأطباءبعضويدعي

.للذاكرة

العقلية.الأمراضأيضا:انظر

عنالأمراضبمعالجةخاصةتقنيةيالمورثاتالعلاج

وحدةأو)جينبمورثةالمريضجسمخلاياتزويدطريق

مورثةعنالتعويضأومعينةمورثةلتصحيح(وراثية

تصحيحعلىإماالأطباء،تساعدالتقنيةوهذه.مفقودة

الخلاياحفزأو،المريضخلايا)وظائف(فعاليةفيالنقص

فيبالمورثاتالعلاجولايزال.جديدةبوظائفالقيامعلى

معالجةالوقتنفسفىيعتبرولا،المبكرةالنمومرحلة

بعضمعالجةفىالاملأبوابيفتحأنهغير،شائعة

الدمفقرمرضمثلحاليا،العلاجعلىالمستعصيةالأمراض

وبعض،الحوصليالبنكرياسوتليفوالأيدز،،المنجلى

الوعائي.القلبيوالمرض،السرطانمرضأنواع

رئيسيةخطواتثلاثعلىبالمورثاتالعلاجيشتمل

إدخال2-.المريضجسممنخلاياإزالة-أ:هي

أخرىأحياءمنأوآخرينأشخاصمنتصحيحيةمورثات

إلىالمستبدلةالحلاياإعادة3-الخلايا.تلكداخلإلى

الخلاياهذهتدخلوحالما.الدمنقلبوساطةالمريضجسم

تلقائية.بصورةالمرضالجديدةالمورثاتتعالج،الجسمإلى

جسميستطجعأنإلىالعمليةهذهبتكرارالأطباءويقوم

النموخلالمنالجديدةبالمورثاتنفسهتزويدالمريض

أسلوبالأمريكيونالأطباءاستخدمللخلايا.العادي

فىأم099عامفيمرةلأولالجينيةبالمورثاتالعلاج

فيماريلاندبولايةبيثيسدافيالوطنيالصحيالمعهد

.المتحدةالود!يات

ذإ،للجدلمثيرموضوعبالمورثاتالعلاجواستخدام

إلىتؤديقدالمعالجةهذهمثلأنمنالناسبعضيخشى

استخدمتإذا،دائمبشكلللبشرالأساسيةالبنيةتغيير

الدقيقةالمراقبةولتحقيق.أخرىأعراقمنمأخوذةمورثات

بعدإلااستخدامهاعدميقترحونفإنهم،العمليةلهذه

عليها.الحكوماتموافقةعلىالحصول

الوراثة.بمالوراثيةالهندسة:أيضاانظر

النفسي.العلاجانظر:.الجمعيالعلاج

والمسدمينالعربعندالعدومانظر:الحديد.علاج

)الطب(.

العقاقيراستخداميتطدبطبىعلاجالخلييالعلاج

ترتبطالعقاقيروهذه.الجسممنالفلزيةألايوناتلإزالة

مذابةموادلتكونالفلزيةالأيوناتمع)كالكلاب(بقوة

فيهوالخلبيللعلاجاستخداموأفضل.البولمعتخرج

زالماالخلبيالعلاجهذاأنإلا.الشرايينتصلبعلاج

علاجفيفعاليتهثبتتوقد.الطبيةالأوساطفىجدلمحل

الزئبقمثلبفلزاتالتسممبينهامننادرةعديدةحالات

.والرصاص

مرضعلاجفيالخلبىالعلاجاستخداممؤيدوويرى

اللويحاتمنالكالسيوميزيلالعلاجأنالشرا!ن،تصلب

الرواسب.علىيقضيثمومن،الشرايينداخلتتكونالتي

2-4مابينتتطلبالعياداتفيالخلبيالعلاجوجلسات

منفصلةجلسةثلاثينإلىالمريضيحتاجوقد.ساعات

العلا!.ل!تمام

علميأساسلايوجدأنهالأطباءمنكثيرويرى

أيأو،الشرايينتصلبعلاجفيالخلبيالعلاجلاستخدام

تمفإذا.بهالعلاجفعاليةتثبتلمإذ،أخرىصحيةمشكلة

هذهفإنالدمويةالأوعيةمناللويحاتإطلاقفعلا

تدفقوتسدالدماغفيصغيروريدفىتستقرقداللويحات

الغذاءإدارةأعلنتوقد.دماغيةسكتةيسببقدمماالدم
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الشرايينلتصلبالخلبيالعلاجأنرسمياالأمريكيةوالدواء

.الحياةعلىخطراكانوربما،فعالغير

)المعالحةالنفسيالطب،الرهابانظر:.السلوكعلاج

السفسية(.

متل،الطبيعيةالولممائلاسشخدامالطبيعيالعلاج

المرضلمعالجة،البدنيةواشياضةوالبرودةوالحرارةالضوء

علىأطمساعدةأيضاالطيعيالعلاجويستخدم.والإصابة

معتتداحلالتيالظروفتصحيحأوتخفيفأومنع

طبيعي.بش!سلالعملعلىمالشخصالجسمانيةالمقدرة

يسمونمختصونالطيعيالعلاجعلىويشرف

الطبيعي.العلاجاختصاعى

فيأطبيعياالعلاخيساعد.الطبيعىالعلاجفوائد

ماأ!باغاو.القدراتوانعدامالأمراضمنالكثيرعلاج

أمماطم!وعديدواشئةالقلبأمراضعلاجفييستخدم

أ!دماتاعنتسجمالتيمثل،العضلاتوضعفالضلل

زانشرحأجتراحالاتفيمهماأنهكما،المتعددةوالتصلبات

العظابم.تقويمحالاتفيوكذا،الأخرىوالإصابات

نأالعاجزالشخصيستيمالطبيعيالعلاجفبمساعدة

منتظمة.حياةيحيا

المعداتمنال!ضيرتستخدم.الطبيعيالعلاجمعينات

لمعساعدةأتاتيةاالإعانةوأجهزةالرياضيةوالتمرينات

المشعة،الحرارةمصابيحتستخدمكماالعاجز،الضخص

أحلاج:ا،الحراريأحلاجوا،الكهربائيةالتدفئةووسائد

.الحرارةمنأ!لاستفادة-البراف!توحمامات،المائي

وترخي،الدمويةالدورةوتحسن،الألمتخفصفالحرارة

تقللفإنهاالإصابةفورالبرودةتستخدموعندما،العضلات

البنفسجيةفوقالأشمعةأنكما.والورموالرضوضالألم

معينة.جلديةاضطراباتأخئاماوتعجلالجراثيمتهاجم

التهابحالاتلعلاجالصوتيةفوقالموجاتوتستخدم

.المبتورةالاعضاءوآلاموالأعصابوالعفملاتالمفاصل

الجسموظيفةحفظعلىالبدنيةالرياضةتعملر

وتحملها.وقوتهاالعضلةتوافقمنوتزيد.هيئتهوتحسين

.بمفردهالتمريناتبعضيؤديأنللمريضويمكن

المريضفيهايحتاجفقدالأخرىالتمريناتأما

تستخدمماوغالبا.الطبيعيالعلاجاختصاصىلمساعدة

التمرين،ودراجات،المتوازيةالقضبانمثلاليةأجهزة

تمساعدكما.التمرينوحديدوالأثقالالجرار،والبكر

والعكاكيزوالعصاباتالجبائرمثل،الذاتيةاللإعانةأجهزة

الأنشطةأداءعلىالناسمنالعجزة،العجلاتومقاعد

بتدريبالطبيعيالعلاجاختصاصيوويقوم.اليومية

إنجازفيالثقةوتنمية،الأجهزةهذهالمشخدامعلىالناس

اليومية.المهام

بالماء.المعالجة،الحراريبالإنفاذالعلاج،الحمامالظر:

،الكلامتقويمأيضاويسىالنطقعيوبعلاج

يقومواضطراباتهما.وال!صلامأضصهأتامشاكلعلاخوهو

الذينوالبالغينالأطفالبمعالجةأضطة!اعلاجمهنةفيالخبراء

إزعاجإلىذلكفيؤديالاتصالعمليةأنصقهمايعوق

ويسمون-الأخصائيونهؤلاءمغا.والمستمعالمتحدث

الكلامويصححونيقومون-النطقأولإمال!معالجي

.جديدةكلاميةمهاراتيعلمون)المعيب(أخاقصا

النطق.أمراضعلمباسمعادةالسطهتعلاجمحالويسمى

أمراضاختصاصييباسمأحياناالنطهة!معالجوويعرف

النطهت.

النطقمعالجويقسموأسبابها.النطقعيوبأنواع

مشاكل-ا:رئيسيةأقسامخمسةإلىأضطهتاعيوب

-2.محددةأصوأتنطقعلىالقدرةعدممثلاضطقا

-3.الأخرىالطلاقةمشاكلمنوغيرهاالتأتأة

نوعية،الصوتنغمةمشكلاتمثلالصوتاضطرابات

المتأخرالنطق-4(0الصوت)ارتفاعوحجمهالصوت

الحبسمة،5-.للطفلالبطيءاللغويبالن!ويتميزالذي

فهمأوالكلامعلىالكليأوالجزئىالقدرةفقدوهي

اللغة.

تلفمثلجسمانيةحالةعنأخطقاعيوببعضينتج

صممأوالحنجرةمرضأو،المشقوقالفماسقفأو،أ!دماعا

بيئةسببهيكونأنيمكنالاخرولعضها.ثلىأ:جرئى

علىالبيتفيتشجيعايجدلاالذيأطفلفا.الشخص

نأكما.عاديةنطقمهاراتلايطورقدمثلأ،ال!سلام

لكىالطفلعلىالضغطمثلالحادةالعاطفيةالمشاكل

فىمشاكلإلىكذلكتؤديقدالحبانعداموينحبن

.الكلام

النطقمعالجويقوم،المدارسمنكثيرفي.التشخيص

النطق.اضطراباتعنللكشفبانتظامالطلاببفحص

فيالعلاجيتلقونفإنهممشكلةالطلابلدىكانوإذا

ويرشد.للعلاجالنطقعيوبعيادةإلىيذهبونأو،المدرسة

الاشخاصوالمدرسونالنفسوعلماءالأطباءمنالكثير

.العياداتهذهمثللمراجعةلطقمشاكليعانونالذين

مرضاهمنطقمشاكلالنطقمعالجوويشخص

حالاتبدراسةيقومونوهمأسبابها.يتعرفواأنويحاولون

مرضاهمنطقفيفحوصوإجراءمفصلةمرضية

نفسيأوطبيعلاجإلىالمريضيحتاجفقد.وسمعهم

الطبيعي.العلاص!إلىباللإضافة



ثقةيكعسبأنالنطقعيوبمعالجعلى.العلا.

يشعرأنيجبالنتائجأحسنعلىوللحصولأو!مريضه

يكونوأنالمعالجالطبيبمعبوجودهويتمتعالمريض

إرشاداته.لاتباعمستعدا

ويجب.أخرىإلىحالةمنالعلاجأسلوبويختلف

ونوعحالتهوتطورالمريضسنالنطقطبيبيراعيأن

عليهايتحصلالتيوالمعلوماتعندهالنطقاضطراب

بأسرةبالاتصالالمعالجالطبيبيقومكما.العلاجخلال

بهمباشراتصاللهمآخرينأناسوأيوالمدرسينالمريض

العلاجنجاحو!وقف.المرضيةالحالةدراسةفيلمساعدته

الأفراد.هؤلاءكلتعاونكعسبعلى

حتىوالكلامالنطقعاداتينمونالأطفالومعظم

يعالجالذيالطبيبفعلىلذاتقريبا.عمرهممنالثامنة

علىتساعدوسائليستخدمأناسمنفيصغيرامريضا

للمرضىبالنسبةأما.السليموالنطقالكلامعاداتتنمية

التصحيحية.الوسائليستخدمأنالطبيبفعلىالبالغين

النطق،فيمشاكلهمتمييزعلىالمرضىمساعدةيجبأولآ

.العاديوالنطقنطقهمبينيفرقواوأن

بالفيديو.التسجيلالاتالمعالجينمنكثيرويستخدم

يميزونقدخطأ)ر(حرفينطقونالذينفالمرضى

وأمسجلشريطفيأنفعسهمإلىالاستماععندخطأهم

الفيديو،شماشمةعلىوألسنتهمشفاههمحركةبمشاهدة

المريضفيستمعالصحيحالصوتبنطقالمعالجيقومحيث

.الفرقويشاهد

المريضالمعالجيعلم،للعلاجالثانيةالفترةوأثناء

تدريباتاستخداميمكنكما.جديدةكلاميةمهارات

المرضى،نطقيتحسنأنوبعد.كلاميةوتمارينللسان

المواقففيالمكتسبةمهاراتهماستخدأميتعلمونفإنهم

اليومية.

بأنالجماعاتأوللأفرادالنطقعلاجإعطاءويمكن

الاتصالأنرأواإذا،جماعاتفيالمرضىالمعالجونيضع

إلىيؤديسوفمتشابهةعيوبلديهمالذينبالناس

السريع.التحسن

سجيتهمعلىبأنهميشعرونالأشخاصمنوكثير

كانواإذاعمامجموعةفيكانواإذابمشاكلهموعياوأقل

التشجيعيتلقونوهم.الطبيبمعبمفردهميعالجون

مننطقهمتحسنالذينوإلىالاخرينإلىبالاستماع

مثلمعقدةنطقبمشاكلالمرضىمعظمويتلقى.المجموعة

الحالةهذهمثلوفيفرديا.علاجا،الكلامعلىالقدرةعدم

نتائجتحققالفرديةالعنايةبأنالنطقاختصاصيويعتقد

علىالمرضىبعضويداوم.الجماعيالعلاجمنأسرع

وجماعية.فرديةجلسات

347الكيميائيالعلاج

منلأكثرومشكلاتهالنطقالناسدرس.تاريخيةنبذة

فيبسيطتقدمسوىيحدثلمذلكومع.سنة000/2

والتاسععشرالثامنالقرنينحتىالنطقمشكلاتعلاج

عمل،الميلاديعشرالثامنالقرنففي.الميلاديينعشر

مدرسىبينومن.الصممعالغالبفيالنطقاختصاصيو

رياضياتعالموهوبريدوود،توماسالناجحينالصم

البسيطةالأصواتبنطقيبدأواأنطلابهعلمأسكتلندي

كثيرةبحوثظهرتوقد.الكلماتوأخيراالمقاطعثمأولأ

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيوعلاجهاالتأتأةأممبابعن

طبيبوهو-إيتاردماريجينأعلن،أم718عامففي

اللسانأعصابضعفعنتنتجالتأتأةأن-فرنسي

وفي.التأتأةمنللتخلصبتدريباتوأوصى.والحنجرة

كوسمولأدولفكتب،الميلاديالتامععشرالقرنأواخر

والنفسيةالجسمانيةالأسبابعن-ألمانيطبيبوهو-

علىالنطقأطباءأجمعفقدالحاضر،الوقتفيأما.للتأتأة

.للتأتأةواحدسببيوجدلاأنه

القرنأوائلفيمهنةالنطقعيوبعلاجأصبح

وفي.الطببمهنةيرتبطوهوأوروبا.فيالميلاديالعشرين

دولعدةفىافتتحت،العشرينالقرنمنالعشرينيات

النطتى.بعيوعلاجخبراءلتدريبمدارسأوروبية

مرتبطاالمتحدةالولاياتفيالنطقعيوبعلاجوأصبح

النطق.وعلمالنفسوعلمبالتربية

أم(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

لإصاباتنتيجةنطقبعيوبالعسكريينمنالكثيرأصيب

النطقتأهيلإعادةخدماتإلىالحاجةوجذبت.الحرب

النطق،علاجمهنةإلىوالنساءالرجالمنكبيرةأعدادا

مشاكلفىالبحثوازدادكثيرةللنطقعياداتوافتتحت

اتسعالثانيةالعالميةالحربنهايةومنذوأسبابها.النطق

سريع.بشكلالنطقعلاجمجال

اللثغبمبمالمشقوقالفمسقف،الحبسة:أيضاانظر

.تأةالتأ،لكلاما

لهاالتيبالعقاقيرالأمراضعلاجالكيميائيالعلاج

الكيميائيالعلاجويستخدم.المرضمسببعلىسامتأثير

تستخدمالتىالعقاقيروبعض.والبيطريالبشريالطبفي

البكتيرياعلىسامةتأثيراتلهاالكيميائيالعلاجفي

الأمراضتسببالتيالأخرىالحيةوالكائناتوالفيرولممات

الخلاياالكيميائيالعلاجمركباتبعضوتهاجم.المعدية

نية.السرطا

طريقعنتأثيراتهاالكيميائيالعلاجعقاقيرتنتج

وهذه.الحيويةالكيميائيةالتفاعلاتمنهائلةتشكيلة

سميةأكثرأنهاأي،الانتقائيالتسميمخاصيةلهاالعقاقير



النفسيالعلاج348

لأنسجةمنهاالسرطانيةوالخلاياالمعديةالحيةلل!صائنات

الكيميائىالعلاجموادمنالعديدولكن.السليمةالجسم

يصفهاولدافيها.مرغوبغيرجانبيةتأثيراتينئكلنها

المعروفومنشديد.بحذروالبيطريونالبشريونالاطباء

العقاقيرضدمناعةتطورأنعلىقادرةالبكتيرياأن

عقاقيركانت،الأصلوفي.طويلةلفتراتالمستخدمة

.الميكروباتضدالغالبفىتستخدمالكيميائيالعلاج

السرطانلعلاجالعقاقيرهذهتستخدمالحاضر،الوقتوفي

العقلية.وال!مراض

الدواء؟؟السرطان،الحيويةالمضاداتأيضا:انظر

.بول،إيرليخ

والانفعاليةأسذهنيةأالاضطراباتمعالجةالئفسيالعلاج

فياضفسيةاالمعالجةوتنطوي.المفسعلموسائلباستخدام

واومريضالمعالجبينالحديثتبادلعلىالحالاتمعظم

أكثر.

أطباء-االنفحسإيئالمعالجينمنأنواعثلاثةوهنالك

الخدمةفىالمتخصصون3-النفسعلماء2-النفس

شهادةعادةالنفسانيونالأطباءيحمل.النفسيةالاجتماعية

ألاضطراباتلتشخيصيؤهلهمعالياتدريباوشلقونطبية

المهدئاتبوصفلسواهميسمحولاوعلاجها.النفسية

النفص!علماءويحمل.العلاجسياقفىالعقاقيرمنوغيرها

فيه.عملياتدريبايتلقونكما،النفسعلمفيشهادة

أضفسيةاالاجتماعيةالخدمةفىالمتخصصيزمعظمويحم!!

احلاجاوسائلا!حتعمالعلىتدريباويتلقون،شهادة

والممرضاتالنفسيونالممرضونيؤديوقد.النفسي

النفسى.العلاجفيدوراأيضاالنفسيات

الوسائلشتىاستخدامعلىالنفسيةالمعالجةتنطوي

حولتدورالتىوالن!ياتالأفكارمختلفعلىالمرتكزة

يستخدمونمعالجونفهناك.النفسيةالاضطراباتأسباب

كثيرالكن،مرضاهمجميعمعالعلاجمنواحداشكلا

مشاكلطبيعةلتباينتبعاوسائلهمينوعونالمعالجينمن

مرضاهم.

العلاجفاعليةمدىحولالعلماءبينخلافوهنالك

معظمهماأنغير،نفسيباضوأبالمصابينللأفرادالنفسي

ماشكلاأنعلىدليلثمةوليس.المنفعةبعضفيهيرون

ذلكيعتمدإذ،غيرهمنفاعليةأفضلالعلاجأشكالمن

شخصيته،ودفءومهارتهالمعالجخبرةمدىعلىكثيرا

علىمريضكلمعيوجدهاالتيالعلاقةعلىيتوقفكما

انفراد.

وفقالنفسيةالمعالجةتقنياتمعظمتصنيفويمكن

المدخل2-،التحليليالمدخلا-عامةمداخلثلاثة

أخرىأشكالوهنالك،الإنسانىالمدخل3-،السلوكى

هذهمنأيضمنتصنيفهايمكنلاأضفسيةاالمعالجةمن

تقنيةالنفسيالمعالجيستخدموقد.الثلاثالرئيسيةالفئات

أحداستعمالهإلىإضافةالجمعيالعلاجتسمىأخرى

الثلاثة.اللأساليب

هذاأنواعأشهريدعى.التحليلىالنفسىالعلاج

نشأالمعالجةفيأسلوبوهوالنفسىالتحليلالعلاج

فرويد،!ميجموندالنمساويالطبيبيدعلىوتطور

تنشأالنفسيةالاضطراباتإن:القائلةالنظريةعلىويرتكز

غيروالمؤثراتالواعيةالمؤثراتبينالدائرالصراعنتيجة

معتتعارضمثلا،للشخصالجنسيةفالدوافع.الواعية

الناسإنالنفسىالتحليلعلماءويقول.الأحلاقيةااعيما

المتناقضاتحلعليهميعسرعندمادفاعيةحيليطورون

الشائعةالدفاعيةالحيلومن.حياتهمفييواجهونهاانتى

المؤلمةوالذكرياتالمزعجةالمشاعرطردأو،الكبتعملية

ويحاول.العقلمنالواعيغيرالجزءإلىالوأعيالجزءمن

المكبوتةالنزاعاتعناللثامإماطةالنفسيالتحليلعلماء

تفهمهاللمريضيتسنىقدعندها.الوعيعالمإلىبنقلها

ومجابهتها.

الحيللاختراقعديدةوسائلالعلماءهؤلاءويستخدم

وينطويالحر.التداعيأسلوبمنها،للشخصالدفاعية

ماكلويقولالمريفيسترخىجعلعلىالأسسلوبهذا

المعالمحاولأالطبيبينصتبيمماأ!ه،باعلىيخطر

اللاواعية.الفردحوافزعنتنماوتعابيركلماتأخقا!أا

هىإذأيضاالأحلامتفسيرأخفسياالتحليلعلماءويحاول

مهمة.واعيةلاونزاعاتمشاعرعنتنبئرموزبمثابةلديهم

سيماولا،المريضحياةتاريخيستقصونذلكعنوفضلا

طفولته.ذكريات

أخرىأساليبأيضاهنالك،النفسىالتحليلوعدا

سبيلعلى.التحليليالنفسىالعلاجيستخدمهامتنوعة

وأساليبهفرويدلأفكارمتنوعةرئيسيةأشكالصيغتالمثال

وكارن،الألمانبمفروموإركالنمساويأدلرألفردأيديعلى

جميعانغير،السويسرييونجوكارل،الألمانيةهورفي

بينالقائمالحوارعلىيركزونالنفسيأضحليلباالمعالجين

العقل.مناللاواعيوالجزءالواممطالجزء

العلاجمنالنوعهذامنشأ.السلوكيالنفسيالعلاج

أساسيةعمليةوليدةالنفسيةالمشاكلإنالقائلالمفهومهو

المرءيتعلمالإشراطففي.الإشراطتسمىالتعلمفي

النظريةوتعزو.البيئةلتأثيراتمعينةبردودالاستجابة

إلىإماالأفراديعانيهاالتيالنفسيةالمشاكلمنشأالسلوكية

لتعلمهمأوللمنبهاتفعالةا!شجاباتتعلمفيإخفاقهم

.الحياةمتاعبمواجهتهملدىخاطئةسلوكيةضروبا
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وسائلالسلوكيةالمعالجةفيالمتخصصونويستخدم

قدمثلا.للذاتالمحبطةالمريضتصرفاتلتغييرعديدة

إلىيلتفتلابينما،المرغوبةالاستجاباتالمعالجيحيب

المريضسلوكتغييريحاولقدكذلكيعاقبها،أوماعداها

علىبقدرتهثقتهزيادةعلىفيعمل،نفسهإلىونظرته

أهدافوضعيحاولقدكما.فاعلةبصورةالتصرف

المعقولة.غيرأهدافهعنعوضاللمريضمعقولة

العلاجمنالنوعهذايؤكد.الإنسانيالنفسىالعلاج

منبدلأ،الذاتمطالبوتحقيقالنموعلىالناسقدرة

المحبطةتصرفاتهمأوالواعيةغيرنزاعاتهمعلىالتركيز

الإنسانىالنفسيالعلاجفيالمتخصصونويحاول.للذات

ذاتيوفهمشخصيوعىتكوينعلىالمريضمساعدة

كما-المريفماضىغورالمعالجيسبرولا.نفسيوتقدير

معين-سلوكتغييريحاولأو-النفسيالتحليلعالميفعل

يهمئوإنما-السلوكيبالعلاجالمتخصصونيفعلكما

استكشافمنيمكنهثم،والدعمالقبولملؤهجواللمريض

بنفسه.مشاكله

أكثرها،الإنسانيالنفسىالعلاجمنأنواععدةوهناك

زائرعلىالمركزبالعلاجيدعىماالأرجحعلىاستخداما

النفسعالىيدعلىالعلاجمنالضربهذاتطور.العيادة

المريضكلمةتعنيانخشيالذيروجرزكارلالأمريكي

زائربكلمةعنهااستعاضولذامرضا،أوعلةضمنا

الشخصأنالعلاجمنالشكلهذاويفترض.العيادة

يكمرولذا،مشاكلهبحلغيرهمنأدرىذهنياالمضطرب

تبصرعلىليساعدهوأفكارهالعيادةزائرمشاعرذكرالمعالج

لزائرالمشكلةشحرحالمعالجيحاولولا.بنفسهمشكلته

وفق-بإمكانهإنإذما،شئبفعلعليهالإشمارةأوالعيادة

ناجحةحلولانتقاءكيفيةبنفسهيتعلمأن-روجرزنظرية

عواطفه.بحقيقةدرايةأكثرأصبحإذا

أشكالهنالك.النفسيالعلاجمنأخرىأشكال

الجشطالتيالعلاج-امنهاالنفسيالعلاجمنأخرى

تطور.بالواقععلاج3-الاخرينمعالتعامل2-علاج

فريدريكالألمانيالنفسيالطيبيدعلىالجشطالتيالعلاج

منوافعالهمالمرضىأفكاربينماالتوفيقويستهدف،بيرلس

الشكلوفي.أخرىناحيةمنمشاعرهموأعمقناحية

المعالجيساعد،الآخرينمعالتعاملعلاجوهو،الثاني

الأوضاعوفيعائلاتهمافرادمععلاقاتهمتحليلعلىالمرضى

عنمسؤولأالمريضفيعدبالواقعالعلاجأما.الاجتماعية

.السلوكهذاعواقبقبولعلىويحمل،سلوكه

منمجموعةالعلاجهذايشمل.الجمعيالعلاج

ويمكنأكثر.اوأشخاصستةمنعادةتتالفالمرضى

علىالفرديالنفسيالعلاجمداخلمنمدخلأيتطيق

جماعي،تحليلينفسىعلاجهنالكفمثلا.الجمعيالعلاج

وللعلاج.جشطالتىوعلاج،جماعيسلوكيوعلاج

منأكبرعددخدمةللمعالجيتسنىإذمزايا،عدةالجمعى

نأالجماعةأفرادويستطع.واحدةجلسةفيالناس

وتقدم.بعضمنبعضهميتعلموأنتجاربهمفييشاركوا

أوقاتفيأفرادهاإلىواجتماعياعاطفيادعماالجماعة

الإجهاد.

الجماعيةالمعالجةأشكالمنخاصشكلوهنالك

معالمعالجونأوالمعالجيعملحيث.العائليالعلاجيدعى

يعقدقدولكن.واحدةعائلةأفرادمنمكونةمجموعة

علىالعائلةمنعضوكلمعمنفردةجلساتالمعالجون

فيضلعلهمالعائلةأفرادجميعأنيعتقدونوهم.حدة

فقطواحدسوىبينهميوجدلاأنهبداولوحتىالأمر،

مشكلة.لديه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العصابألفردأدلر،

الإكلينيكيالمفسعلمالعقليةالأمراض

إريك،فرومالتداوليالتحليل

مميجموندفرويد،النفسىالتحليل

كارين،هورنىنفسعلم،الجشطهالت

حوستافكارل،يوعالسلوك

النفسىالطب

المرف!.منالوقايةانظر:.الوقائيالعلاج

المعتزدة.انظر:.الهذيلبنمحمدالعلا!،

الدراسةمجال!تمنمجالالإنسانيةاووقات

الإنسانيةالعلاقاتخبراءويحاول.الجماعةسلوكتحناول

المنشودةالأهدافلتحقيقالأفضلالوسائليكتشفواأن

الإنسانيةالكرامةإلىينظرونوهم.الصراعمندرجةبأقل

العلاقاتفيأساسيانشيئانانهماعلىواحترامهللفرد

العلوممنالمكتسبةالمعرفةيطبقونوهم.الإنسانية

العلاقاتبينتتراوحمواقفدراسةعلىألاجتماعية

الدولية.والشؤونالأسرية

حاجاتفردلكلأنالإنسانيةالعلاقاتوتفترض

تفترضكمامهما.يعتبرونهفيمايختلفونفهم،معينة

علىليحصلجماعةإلىينتمىالفردأنالإنسانيةالعلاقات

عضوكلمنتتوقعبدورهاالجماعةوأنمنها،ماشىء

إلممهاما.منها

الإنسانيةالعلاقاتفيالأساسيةالعناصر

:الحاجاتمننوعانللأفراد.الغريزيةالحاجمات

الحاجاتوتشتمل.المكتسبةوالحاجاتالغريزيةالحاجات
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أما.واشاحةوالماءالطعامعلىالم!ضسبةغيرأوالغريزية

ت!صنوقد،الاخرينمنتعلمهافيتما!لكتسبةالحاجات

فقدالمثالسبيلوعلىتماما.الغريزيةالحاجاتمثلحقيقية

أجلمن)فطرية(غريزيةحاجةوهو،طعامهمنالفرديدخر

حاجةوهي،جديدةسيارةشراءفيمايدفعهتوفير

مكتسبة.

يفهمواأنالإنسانيةالعلاقاتخبراءعلىويجب

الناسيسلكلماذايعرفواأنيجبفهم.الإنسانيةالحاجات

وماالختلفة،للمواقفيستجيبونوكيف،متباينةمسالك

الخبراءهؤلاءيدرسوهناآراءه!ا،يغيرونيجعلهمالذي

تسبباكتيوالنفسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالدوافع

الختلفة.الإنسانيةالأفعال

أ،خرين،بااتصالفيفردكليعيش.ا!لشتركةالحياة

الأسرةتكولىماوعادة.بطبعهماجتماعيونالناسلأن

اللأولىالجماعةهي-وال!خواتواللإخوةالوالدان-المباشرة

جماعةفىالمجتمعاتمعظمفيالأفرادويشارك.للشخص

المقربين.الأقاربمنتتكونكبيرة

ورفقاءأسره!امعالتعالمقالبدايةفىالأطفالويتعلم

أصدقاءعلىأنشطتهمركزتالأطفالكبروكلما.اللعب

مصالحعلىأو،المدرسةفيالعمروجماعةالجوار،

وا،أسرتهمحوأ!يلتفونقدفالكبار.خاصةوهوايات

!صلويقضىناد.أو،سياسىحزبأو،نقابةإلىينتمون

وأالحفلاتمشاهديمث!!مؤقتةجماعاتفيأوقاتافرد

.الأسواقمرتاديأوالمباريات

فرضاجماعيوضعكليوفر.الجماعيةالصراعات

اختلافعلىالجماعةأعضاءحاجاتبينللصراع

قد،المعماريالمقاولفإن،المثالسبيلوعلى.مشاربهم

قدالعمالولكن.عملهلإنهاءليلاالعملفىيرغب

إلىليعودواموعدهمفيعملهممنالانتهاءفىيرغبون

نأالصراعحالاتمنكثيرفيويحدثلأسره!.المنزل

ضمخصرغباتإحباطإلىماشخصرغباتإشباعيؤدي

أحلاقاتاأنيعنيفهذا،الإضرابالعمالقررمافإذاآخر،

يهمهممنفإنذلكحدوثولمنع.انهارتقدالإنسانية

العلاقاتعلىللمحافظةطريقايجدواأنيجبالأمرا

.المشتركالتفاوضطريقعنالإنسانية

رسميةوغيررسميةقواعدالجماعاتمعظمولدى

درجة.أدنىإلىوالصراعالفهمسوءحدوثمنتقلل

القواعدهذهيتعلمأنالجماعةفيعضوكلمنوشو!

نحوعلىالجماعةمعاييرالناسيتعلمماوغالبايتبعها.وأن

لأعضاءويمكن.تماماذلكلايعونقدأنهمدرجةإلىدقيق

القواعدضوءفيبعضبسلوكبعضهميتنبأأنالجماعة

علىالأفراديكونلاالقواعدهذهوبدون.بينهمالمقبولة

انهيارإلىيؤديقدالذيالأمر،منهميتوقعممايقين

الجماعة.

دائما.مقلقاوالجماعاتالأفرادب!!أصصراعاولايكون

منكلوحدةزيادةعلىالأحيانبعضفييعملفهو

الفردأهدافوتوضيحالتوتراتوتقليلالمتصارعينالطرفين

والمنظمة.

الجماعةتماسكحفظفىأهميةللقيادة.القيادة

أهميةالقيادةلمهارةوتكون.معينةبطريقةأ!لعملوتوجيهها

نأيجبفالقادة.الصراعاتتظهرعندماخاصة

لتوفيقالإنسانيةالعلاقاتفيمهاراتهماكليستخدموا

تستجيبماوغالبا.جماعاتهمداخلالمتصارعةاحالمصا

لأنهاأو،وخبرتهالقائدحكمةتحترملأنهاأغائدما،الجماعة

رأيه.علىتوافق

العمليةالممارسةفيالإنسانيةالعلاقات

علىالإنسانيةالعلاقاتقعتمد.مرجعيةمعلومات

يدرسونفالاقتصاديون.الاجتماعيةالعلوح!إسهامات

السلبرالخدماتينتجونوهمالافراد،بينالعلاقات

سلوكعنمعارفالسياسةعلماءويجمع.ويوزعونها

الأنثروبولوجياعلماءأما.العامالنظامعلىللمحافظةالناس

المجتمعاتفىالعيعقطرائقبينيقارنونفإنهم،الثقافية

الطرقعلىالاجتماعيأخفساعلمعلماءوير!ص.الختلفة

الأفراداتجاهاتفيالجماعيةالحياةبهاتؤثرات

الحياةبناءالاجتماععلماءويدرس.وشخصيتهم

وتعمل.الجماعةبهاتتشكلالتيوالطرق،الاجتماعية

طبقاالإنسانيةالعلاقاتبرأمجتختلف.البرامج

فيبرنامجكلعلىيجبولكن.الأوضاعلاختلاف

الرئيسيةالأهدافاعتبارهفييأخذأنالإنسانيةالعلاقات

التنظيميةالوحداتمثل،الأخرىوالعواملللجماعة

الرسمىالبناءالتنظيميةالوحداتوتشمل.الضبطونسق

خارجيةعواملوأي،التنطمداخلالرسميغيروالبناء

طبيعية.بصورةالمنظمةفيالحياةمميرعلىتؤثرأنيم!ش

العناصركلعلىيشتملفإنهالضبطنسقوأما

توجهالتيالتنظيميةوالدوابوالوحداتوالاتجاهات

معين.موقففيالأفرادسلوك

موادالدراسيةمناهجهفيالمدارسمنكثيرأدخل

واضحانموذجايمثلوهذا،الثقافاتمختلفعلىالتعرف

البرامجفهذه.الواقعفيالإنسانيةالعلاقاتممارسةعلى

خلفياتلهمالذينالأفرادبينالتوترمنالتقليلإلىتهدف

برامجوتؤديمعا.ويعملونيعيشونوالذين،متباينة

الشركاتمنكثيرفيمهمادوراأيضاالإنسانيةالعلاقات

أربابمنالكثيرونعدلالأربعينياتفمنذ،الصناعية



351الدوليةالعلاقات

وأالعاملإلىينظريعدفلم،العامليننحواتجاهاتهمالعمل

بل،فحمسبيديهكلتايستخدمشخصأنهعلىالموظف

بريأخذهاأنيجبفرديةحاجاتلهاشخصيةأنهعلى

حسبانه.فيالعمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصناعيةالعلاقاتالأقلية

الاحتماعيالنفسعلمالتغرب

الاحتماعيالفصلالاجتماعيالدور

المماثلةالجماعةديناميكية

الدولية.العلاقاتانظر:.الخارجيةالعلاقات

بينالرسميةالعلاقاتتدرسالدولدلأالعلاقات

هذهتكونأنويمكن.المستقلةوالبلدانالحكومات

معظموتسعى.حربعلاقاتأوسلمعلاقاتالعلاقات

طريقعنبعضهامععلاقاتإقامةإلىالوطنيةالحكومات

الدولي.التعاونزيادةعلىيعملونخاصينممثلين

أنواععلىالدولةالعلاقاتمصطلحيطلقأنويمكن

بينألاتصالاتمنأوسعالدولبينالاتصالمنأخرى

متعددةالشركاتأنشطةألاتصالاتهذهومن.الحكومات

أكثر(،أوبلدينفيتعملالتي)الشركاتالجن!ات

لرعايةالمتحدةالأمصندوقمثلالعالميةالبرامجوكذلك

العلاقاتمصطلحيطلقوكذلك)اليونيسيف(.الطفولة

حركةوعلى،الدولبينالتجاريةالعلاقاتعلىالدولية

الدوليةبالعلاقاتالحكوماتوتهتموآخر.بلدبينالأفرأد

مثال.والسياسيةالاقتصاديةالإقليميةالتجمعاتطريقعن

شعوبورابطةالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسذلك

رابطةومثل،الأوروبيةوالمجموعة)آسيان(آسياشرقيجنوب

الإفريقية.الوحدةومنظمة،الإسلاميالعالم

تتعاونولهذا،.مواطنيهامصالحتحقيقدولةكلتحاول

علىالمشاكلمنعددويؤثر.الغرضهذالتحقيقالدول

وانتشارالتلوثمشاكلذلكومن،دولةمنأكثرفيالناس

هذهتحلأنواحدةلدولةيمكنولا.والأوبئةالأمراض

هذهلمعالجةمعاالدولتتعاونولهذابمفردها،المشاكل

المشاكل.

الدولعلىضغطاتمارسعالميةحكومةتوجدلا

سيادةلهامستقلةدولةكللأنبعض،معبعضهاليتعاون

بسلطةتعترفلاالدولةأنتعنيالسيادةوهذهبها،خاصة

علىنزاعاتهاتعرضأنللدولويمكنسلطتها.منأعلى

ليسالمحاكمهذهمثللكنفيها.للفصلدوليةمحكمة

حلالدولتانتستطعلموإذا.قراراتهالفرضالقوةلديها

.للحربتلجآنفإنهما،سلميةبطرفخلافاتهما

السلميةالعلاقاتعلىالمحافظة

عنسلميةدوليةعلاقاتعلىبالمحافظةالدولتقوم

ومنها،الدبلوماسيةالمستخداممنهاسبل،عدةطريق

والقانون،والمعاهدات،الدوليةوالاجتماعاتالمنظمات

وأاقتصاديةعقوباتالدولبعضتفرضربماأو.الدولي

.أخرىدولعلىللتأثيرالعقوباتمنغيرها

منذحدثتالتيالمحدودةالحروبمنعددوهناك

معظملكنأم(.459)عامالثانيةالعالميةالحربنهاية

إلى-مضىوقتأيمنأكثر-حثيثاالانتسعىالدول

زعماءويعلم.سلميةبطرقالثنائيةونزاعاتهامشاكلهاحل

تطورتماإذاتندثرأنيمكنالحضارةأنالدولهذه

الأسلحةفيهاتستخدمشاملةحربإلىالمحدودةالحروب

لنووية.ا

العملذلكبأنهاالدبلوماسيةتعرف.الدبلوماسية

بلدهمبينوالدبلوماسيونالسفراءبهيقومالذياليومي

وخدمةالمعاهداتبإعداديقومونوهم.المضيفوالبلد

طريقوعن.الخارجفييعيشونالذينمواطخيهم

وأللخلافاتحلإيجاديمكنهمالنقالق،و،المفاوضات

الدبلوماسية.:انظر.النزاعات

البلدانإلىدبلوماسيينممثلينغالباالحكوماتوترسل

يتوسطأنالوسيطيسمىثالثلطرفويمكن.الأخرى

الجنرالقام،أم829عاموفي.دولتينبينخلافحلفي

بينالنزاعلحلوسيطبدورهيجألكسندرالامريكي

الفوكلاند.جزرحولوبريطانياالأرجنتين

علىبالإشرافتقومللخارجيةوزارةدولةولكل

الوزارةهذهوتقوم.الأخرىالدولمعالدولةعلاقات

يسمونالذينالمبعوثينوإرسالالدبلوماسيينبتعيين

وحمايةبتنشيطيقومونحيث،الأجنبيةالمدنإلىالقناصل

.الخارجفيلمواطنيهمالاقتصاديةالمصالح

تتصلالحكوماتبدأت،الأخيرةالسنواتوفي

وإذاعةبنشرالإعلاملوسائلالسماحطريقعنببعضها

التلفازاستخدامقللوقد.وبياناتهممسؤوليهاتصريحات

يؤديهكانالذيالدورمنالإعلاموسائلمنوغيره

.سيونالدبلوما

تتشعبأنيمكن.الدوليةوالمنظماتا!لؤتمرات

كما،واحدةدولةمنأكثرعلىوتؤثرالدوليةالمشاكل

واحد.آنفيمتعددةنزاعاتلحلالحاجةتظهرأنيمكن

دوليةمؤتمراتإلىممثليهابإرسالالدولتقومولذلك

الأمتبنتفقد،المثالسبيلوعلى.المشاكلهذهلمناقشة

معاهدةلصياغةالطويلةالاجتماعاتمنسلسلةالمتحدة

بعضوفى.المحيطاتوحمايةتطويرفيللتحكمدولية
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فمثلأقمة،مؤتمراتأكثرأودولتينرئيسايعقدالأحيان

بعقدالكومنولثوزعماءالأوروبيةالمجموعةتقوم

أ!لاياتازعماءبهيقومكانماوكذلك،دوريةاجتماعات

دورية.قمةلقاءاتمن)سابقا(السوفييتىوألاتحادالمتحدة

وترسل،المتحدةالأمعضويةأإالدولمعظمتنتمي

الممثلود!هؤلاءويناقش.أصدوليةاالمنظمةهذهإلىلهاممثلين

ويعد.العالمىالسلاموتحقيقالنزاعحلوطرقوسائل

المعنيةالمتحدةالأمفيالرئيعسيةالوكالةالأمنمجلس

الأمأعضاءالمجلسيدعوأنيم!شحيث،السلامبحفظ

نأويم!ش.الدولىالأمنتهدددوأسةأيلمقاطعةالمتحدة

قواتإرسالالمتحدةالأمأعضاءمنالأمنمجلسيطلب

الأمنمجلصفإنحال،أيوعلى.السلاملحفظمسلحة

فىذلكويعود،اسملامعلىالمحافظةفيدوماينجحلم

علىوتوصياتهإرادتهفرضعلىمقدرتهلعدمالاولالمقام

.الدول

الحكوماتبينرسمياتفاقالمعاهدة.المعاهدات

كما،دولتانعليهافتوقعثنائيةتكونأنويمكن.الوطنية

ويقوم.دولتينمنأكثرعليهايوقعمتعددةتكونأنيمكن

.المعاهداتهذهبصياغةالمستقلةللدولالرسميونالممثلون

المعنية.الح!ضماتعليهاتصادقأنيلزمتنفيذها،وقبل

لتطويرمعاهداتعلىالدولتصادقأنويمكن

درلستبهقامتما،ذلكمثال.الاقتصاديةمصالحها

دايطالياوفرنسابلجي!صاوقعتحينماام،519عام

باريس.معاهدةعلىاخربيةاوأطانياوهولنداولوكمسمبرج

دوليةأمنضمةالدولهذهأسستالمعاهدةهذهبموجب

الأوروبية.الحجريوالفحمالحديدمجموعةسمتها

سوقفىالعستالأعضاءالدولالمجموعةهذهوضمت

الحديدوخاموالفولاذالحجريالفحموتجارةلإنتاجواحدة

لهذهالتجارةعوائقجميعالاتفاقيةهذهوألغت.والخردة

لعمالالمنظمةوسمحتالأعضاء.البلدانالسل!ن

اخربلدأيفيللعملعضوبلدأيمنوالفولاذالحديد

الأورو!يئ.الحجريوال!مالحديدمجموعةفيعضو

توقيعإلىأعضاءهاالمجموعةهذهنجاحقادوقد

علىالمعاهداتهذهوتنص.ام579عامرومامعاهدات

للطاقةالأوروبيةالمجموعةهما:أخريينمنظمتينإنشاء

وعن.الأوروبيةالاقتماديةوالمجموعةتوم()يوراالنووية

الأعضاءيجمعالنوويةللطاقةالأوروبيةالمجموعةطريق

كما.السلميةللاستخداماتالنوويةالطاقةلتنميةمواردهم

المواردتوحيدعلىالأوروبيةالاقتصاديةالمجموعةتعمل

واحد.اقتصاديهيكلفيالأعضاءللدولالاقتصادية

،الثلاثالمنظماتهذهتجمعتام679عاموفي

والمجموعةالأوروبيةالحجريوالفحمالحديدمجموعة

الأوروبية،الاقتصاديةوالمجموعة،النوويةللطاقةالأوروبية

انضمتوقد.الأوروبيةالمجموعةسميواحدكيانفى

ألمجموعةلعضويةوأيرلنداوبريطانياأسدنماركامنكل

إلىأيضااليونانانضمتكما.أم739عامالأوروبية

وأسبانياالبرتغالانضمتوكذلك،أم819عامالمنظمة

لتضمبمأ399ينايرفيالمجموعةتطورتثم.ام869عام

الاعضاءالدولبينالتعاونمجالاتوتتعددأكثرأعضاء

الأوروبي.الاتحماداسمهاويصبح

أمنلتعميقتحالفمعاهداتالدولتوقعأنويمكن

منكلالتزامعلىالمعاهداتهذهتنصحيثبلدانها،

منهماأيتعرضحالةفىالأخرىالدولةبحمايةأسدولت!تا

الولاياتوقعت،ام949عاموفي.حارجيلاعتداء

معاهدةعلىأخرىأوروبيةدولوعشروحضدااهتحدة

وفي.الأطلسيشمالحلفمعاهدةسميتدفاعىتحالف

منظمةعشرةالاثنتاالدولهذهأسستأم059عام

القيادةتوحيدتتولىالتي)الناتو(،الأطلسيشمالحلف

هذهعضويةوصلتوقد.التحالفلدولالعسكرية

كانتفقدوبالمقابل.دولةعشرةخمسإلىاليومالمنظمة

الدفاعية،وارسوحلفمعاهدةتسمىمعاهدةهناك

شيوعيةدولوست)سابقا(السوفييتيالاتحادوضمت

علىالسبعالدولوقعتوقدأوروبا.شرقيفيأخرى

.أم559عامالمعاهدة

دولةرئيسوثلاثونخمسةوقعأم759عاموفى

فيهاوقعتالتىالمدينةباسمسميتوقدهلسنكى،اتفاقيه

الشيوعيةالدولبينالعلاقاتتحسنعنوتعبيرافنلندا.فيم

العلاقاتتطويرعلىالرؤساءاتفق،الغربوبينالاوروبية

شعوبهم.بينالعلميالتعاونوعلاقاتوالبيئيةالاقتصادية

قبل،الاتفاقيةتوقيعسبقتالتيالمفاوضاتخضموفى

وفي.الشرقيةأوروبافيالقائمةالحدودباحترامالغرب

حقوقباحترامالشيوعيةالدولوعدت،ذلكمقابل

بلدانومغادرةدخولفيالأفرادحقذلكفيبماالإنسان

وارسو.حلف

مجموعةبأنهالدوليالقانونيعرف.الدوليالقانون

عليهايجبالتيوالدولللحكوماتالملزمةالقوأعد

هذهمنجزءتطوروقدبعضها.مععلاقاتهافىاحترامها

عنمنهأخرىأجزاءلطورتكما،العادةبحكمالقواعد

أموراالدوليالقانونويتضمن.الدوليةالمعاهداتطريق

بلادهم،خارجالمسافرينالأفرادحقووأهمهامنعدة

الإقليمية.مياههاخارجالمبحرةالتجاريةالسفنوحقوق

وكالاتمنوكالةوهي،الدوليةالعدلمحكمةوتقوم

فيالدوليةوالخلافاتالقضايافيبالفصل،المتحدةالأم

علىدولةأيإجباريمكنولا.الدوليالقانونضوء



353الدوليةالعلاقات

تلكبموافقةإلا،المحكمةهذهأمامالتقاضىإلىالامتثال

نفسها.الدولة

بعفالدولعلىتفرض.العسكريةغيرالعقوبات

العقوباتهذهتكونوربماسياساتهاتغييرعلىلإجبارها

الاقتصاديةالمقاطعةففيتحاريا.حظراأواقتصاديةمقاطعة

وأ،الأخرىالدولةمنتجاتشراءمنمواطنيهاالدولةتمنع

منوغيرهاالرياضيةالنشاطاتفيالمشاركةعنتمنع

،التجاريالحظرفيأما.الدولةهذهتضمهاالتيالانشطة

.الأخرىالدولةمعالتجاريةتعاملاتهاتوقفالدولةفإن

الماليةالمساعداتوقفأيضاالعقوباتوتتضمن

والاقتصادية.

تاريخيةنبذة

تظهرلمالدوليةالعلاقاتأنالمؤرخينمعظميعتقد

عشرالخامصرالقرنبعدإلاالوجودحيزإلىملموسبشكل

أوروبافيالقوميةالدولظهورإلىذلكويعود،الميلادي

لمالدولي!العلاقاتمصطلحلكن،الوقتذدكفى

.الميلاديعشرالثامنالقرنفىإلايستخدم

ظهر.العشرينالقرنإلىعشرالسادسالقرنمن

الحكوماتواستخدمت،القوىتوازننظامالفترةهذهفي

والواقع.السلامعلىللمحافظةالوقتذلكفيالمبدأهذا

وأواحدةدولةتتمكنلمإذايحدثالقوىتوازنأن

مقابل.تحالفأوأخرىدولةمهاجمةمنالدولمنتحالف

يمكنالعسكريةقوتهابناءمنواحدةدولةتمكنتماوإذا

مؤقتاتحالفاتبنىأنالمواجهةالضعيفةالدولمنلمجموعة

القويةالدولةتتمكنلنوبهذا،الأولىالدولةضدرادعا

هجوممنلخوفها،الضعيفةالدولمنأيمهاجمةمن

المتحالفة.الدولمنعليهامضاد

الدولضمنكانتبريطانياأنالسياسيينبعضيعتقد

دولتانهددتمافإذا.القوىتوازنعلىتعملالتي

الطرفلصالحبثقلهاترميبريطانيافإن،الأخرىإحداهما

التاشعالقرنبدايةوفي.التوازنعلىللمحافظةالضعيف

فيضخمةإمبراطوريةبناءفيالأولنابليوننجحعشر،

دولعدةتحالفتوقد.القوىتوازنبنظامأخلتفرنسا

عليهاالانتصارفىونجحتفرنسا.ضدبريطانيابينهامن

نظامإعادةفيالدولهذهأسهمتكما،أم581عام

لمبريطانياأنوالحق.قبلمنعليهكانماإلىالقوىتوازن

ولكن،القوىتوازنأجلمنغيرهاأوفرنساتحاربتكن

.بالقوةانفرادهاأجلمن

القادةاجتمعأم،581وام481عاميوفي

لإدارةجديدةقواعدعلىواتفقوافيينافيالأوروبيون

الاتفاقالجديدالنظامهذاوسمي،الدوليةالعلاقات

الأوروبيةالدولتعاونعلىالنظامهذاينص.الأوروبي

السلمعلىللحفاظنظرتهمأنرغم.السلمعلىللحفاظ

الضعيفةالدولواقتسامالمستعمراتتوزيعفيتكمن

أنجحعلىدومايتفقوالمالقادةأنإلاخيراتها،واستغلال

بينأوروبافيعدةحروباندلدتفقدولذلك،الحلول

.ام419عامالأولىالعالميةالحربوبدايةفيينامؤتمر

فيجديدمفهومالجماممطالأمن.الجماعيالأمن

انتهتالتيالأولىالعالميةالحرببعدبرزالدوليةالعلاقات

باريسمنبالقرببلذا32ممثلواجتمعوقد.أم189عام

ابتدعواوقد.اسملامترتيباتعلىللاتفافأم919عام

نزاعاتهاحسمإلىالدوليدعوالذيالجماممطالأمنمفهوم

علىبناءالدولتقومكما.المفاوضاتطريقعنالدولية

يأبهاتقومالتيالحربيةالأعمالضدبالتكاتف،ذلك

لعددتجمعوهى،ام029عامالأمعصبةوأسست.دولة

الأمنطريقعنالعالميالسلامعلىللمحافظةالدولمن

قوةتوافرعدممنهالأسبابفشلتالعصبةلكن.الجماعي

علىالهجوممندولةأيلمنعإمرتهاتحتدوليةبوليس

هجومبعدجادعملبأيالعصبةتقمولم.أخرىدولة

ولم.ام379عامفىثمأم،319عامالصينعلىاليابان

عامأثيوبياعلىالإيطاليالهجوملمحايقافالعصبةتقم

ولذلك،.ام389عامللنمساألمانيااحتلالأو،أم369

غزوبعد9391عامالثانيةالعالميةالحرباندلعتفقد

لبولندا.ألمانيا

فترةبعدأم459عامألسستفقدالمتحدةالأمأما

عصبةألغيتأم469عاموفي،الحربانتهاءمنقصيرة

علىللمحافظةبالتعاونالمتحدةالأمأعضاءوتعهد.الأم

قوةيكلفوالملكنهمالجماعيالأمنطريقعنالسلام

التعهد.هذالدعمدائمةبوليس

الأمنمبدأتطيقمنالمتحدةالأماقتربتوقد

.أم059عامبدأتالتيالكوريةالحربفيالجماعي

الأمفيعضوادولةعشرةوخمسالمتحدةالأموأرسلت

التيالشماليةكورياقواتلمحاربةمسلحةقواتالمتحدة

عامالكوريةالحربانتهتوقد.الجنوبيةكورياغزت

اتفاقالمتحدةوالأمالشماليةكورياوقعتأنبعدام539

النار.إطلاقوقف

نهايةبعدالباردةالحرببدأت.الباردةالحرببداية

المتحدةالولاياتبينالعلاقاتوتوترالثانيةالعالميةالحرب

أقوىيومئذيعتبرانكانااللذين)سابفا(السوفييتيوالاتحاد

منكبيرعددكانالأربعينياتوفي.العالمفىدولتين

الأخرىالغربيةالبلدانوفيالمتحدةالولاياتفىالناس

الحكمإلىأوروباشرقيدولتحولمنبوجليشعرون

تمابعةدويلاتالدولهذهمعظمأصبحتوقد.الشيوعي
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بالولالرالسيسكوسادليدولطمؤتمرالعقادخلالتأسستاللتحدةالأم

الختامية.الجلسةديخطابهيلقياليمير()إلىترومان

يتحكمدولأالأقلعلىأصبحتأوالسوفييتىللاتحاد

الشيوعيةالبلدانبينالتوترأدىوقدبها.السوفييتيالاتحاد

إلىألمانياتقسيمإلىم9491عامالشيوعيةغيروالبلدان

غيرالغربيةوألمانياالشيوعيةالشرقيةألمانيا:جزءين

الشيوعية.

وكمداالمتحدةالولاياتوقعتأم،949عاموفي

الأطلسي،شمالمعاهدةعلىالأوروبيةالدولمنوعدد

حلفمنظمةالعامذلكمنلاحقوقتفيأسمستكما

عسكريةقيادةالمنظمةوتقدم)الناتو(،الأطلسيشممال

الاتحادوقعم،5591عاموفي.الدولتلكلحمايةموحدة

حلفعلىأوروباشرقيفىوحلفاؤه)سابقا(السوفييتي

الموقعونوأعلن.الدوللتلكالمشتركالدفاعلتأمينوارسو

حلفإقامةعلىفعلرديأتيالحلفلذلكتأسيسهمأن

منكللدىكان،الخمعسينياتنهايةوفيالناتو.

الأسلحة)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولايات

منكبيرعددوتحالفالاخر.الطرفلدكالكافيةالنووية

)سابقا(.السوفييتيالاتحادأوالمتحدةالولاياتمعالدول

الديمقراطيةوالبلدانأصثسيوعيةاالبلدانبينالصراعوأصبح

.الباردةالحربيسمى

علىأيضاالفيتناميةالحربانطوت.الفيتنامةالحرب

عامالحرببدأت.الشيوعيينوغيرالشيوعيينبينصرأع

الشيوعيةالشماليةفيتنامحكومةتعهدتوقدام،7ء9

وبتوحيدالشيوعيةغيرالجنوبيةفيتنامبحكومةبالإطاحة

المتحدةالولاياتتعهدتكما.واحدةسلطةتحتالبلاد

فيتناملمساعدةومستشارينعسكريةمساعداتبإرسال

أكثرهناككان،أم969عاممنأبريلوبحلول،الجنوبية

فيتنامفييحاربونأمريكيجندي543ر...من

وإنهاءالنارإطلاقلوق!اتفاقيةوقعتوقد.الجنوبية

الحربلكن،أم739عامالحربفيالأمريكيالتدخل

هاريالأمريكىالرئيسالصورةفي،ام541عامالأمري!جةالمتحدةت

عامللشيوعبنالكاملألانتصارتمحتىاستمرت

الجنوبية.فيتنامعلىوالسيطرة،أمء79

خلالبرزت.الدوليةللعلاقاتجديدةأنماط

القدراتتطورخلالمن،السبعينياتوبدايةالستينيات

منجديدةأنماط،الغربيةأوروباودوللليابانالاقتصادية

تحصرفونأليابانيونبدأ،أ!ذلكونتيجة.اصيةا!داأ!لاقاتا

المتحدةالولاياتالرئيسيحليفهمعنمستقلبشكل

السيامحيةالقدراتكذلكوتطورت،الأمريكية

السوفييتىالاتحادحليفهامعواختلفتللصينوالاقتصادية

عامبينهماحدثتأنإلىالستينياتبدايةمنذ)سابقا(

الحدود.علىمسلحةاشتباكات،أم969

الدولبعضطورت،الباردةالحربتحالفتفككو!

هذاواتخذبينهاصداقةعلاقاتالشيوعيةوغيرالشيوعية

المتحدةالولاياتوأرسلت.الوفاقاسمللتوترالتخفيف

إلىسفراءأخرىمتحالفةغربيةودولواليابانوكندا

منذالصحينفيغربيوندبلومامحيونهناكيكنولم.الصين

فقدولهذا،أم949عاملهاالشيوعيينحكمابداية

الذيالأمرأم.719عامالمتحدةايلأمإلىأ!!اانضمت

والدبلوماسيةالثقافيةوالروابطالتجارةزيادةفيأثرهلهكان

.والغربالشردتىبين

الغزوأعقابفىأخرىمرةالباردةالحربتوتروظهر

هوالغزوسببوكان.أم!79عاملأفغانستانالسوفييتي

الأفغانيةالح!ضمةمساعدةفيالسوفييتيةالقواترغبة

المناوئينالمسلمينالمجاهدينضدالأهليةحربهافيالحليفة

للشيوعية.

القرنمنالثمانينياتنهايةوفي.الباردةالحربنهاية

بشكلوالغربالشرقبينالعلاقاتتحسنت،الشرين

الأمريكيالرئيسوقعأم،879عامففيومثير.مفاجئ

جورباتشوفميخائيلالسوفييتيونظيرهريجانرونالد

!!!

!لالميت،-
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علىتنصالتي،المدىمتوسطةالنوويةالأسلحةمعاهدة

الصاروخيةوالسوفييتيةالأمريكيةالأسلحةجميعتدمير

005بينمداهاويبلغ،اليابسةمنتطلقالتيالنووية

مرةوالغربالشرقبينالعلاقاتوتحسنت،كم5)05و.

)سابقا(السوفييتيالاتحادلمسحبحينأم989عامأخرى

.أفغانستانمنقواتهجميع

السوفييتيالاتحادفيداخليةتغيراتهناكوكانت

سمحفقد.العلاقاتتحسنعلىساعدت)سابفا(

يكونأنواقترح.الحكومةسياساتبنقدجورباتشوف

الرأسماليةالدولاقتصادياتمثلالسوفييتيالاقتصاد

أوروبالبلدانالسوفييتسمح،ذلكإلىبالإضافة.الغربية

طبقت،لذلكونتيجة.الحريةمنبكثيرالحليفةالشرقية

الحكمسرئ!وبشكل،الشرقيةالأوروبيةالدولهذه

الاقتصاديالنمطأيضاالبلدانواعتمدتالديمقراطي

الاتحادتمم0991عامفي.السوفييتمنبموافقةالغربي

غيرواحدةدولةفيوالغربيالشرقىألمانياشطريبين

الناتوحلفدولاتفقتأيضاام099عاموفي.شيوعية

قواتهمامعظمبتدميرالتسلحمنالحدعلىوارسووحلف

منكيمسجرهريبينالسريةالمباحثاتنجحتأم،73!عامفي

)إلىالشماليةفيتماممنتودكولياليسار()إلىالمتحدةالولايات

الفيتنامية.الحربفيالأمريكيالتورطأنهتاتفاقيةتوقيعفي(اليمين

باريس.فيالاجتماعاتهذهعقدتوقد

حلفدولاتفقت1991عاموفيأوروبا.فيالنوويةغير

الولاياتوقعتالسنةنفسوفي،الحلفإلغاءعلىوارسو

الأسلحةتحديدمعاهدة)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدة

تقليصالطرفينعلىوفرضت)ستارت(.الاستراتيجية

إلىالقاذفاتوكذلكالمدىبعيدةالنوويةالصواريخحجم

الحربيأنالناسمنكبيرعدداقتنعوبهذا،الثلثنحو

انتهت.قدالباردة

الخلئالثانيةحرباختبرتالثماني!.الخليجحرب

فقد.والغربالشرقبينالجديدةالعلاقاتمصداقية

غزتأنبعد،أم199عامأوائلفيالحرببدأت

.ام099أغسطسفيواحتلتهاالكويتالعراقيةالقوات

منكلويحده،بالنفطغنيلكنهصغيربلدوالكويت

المملكة،البلدينوكلا.السعوديةالعربيةوالمملكةالعراق

النفطمنتجيأكبرمنيعد،والكويتالسعوديةالعربية

وردا.العالممستوىعلىالصناعيةالبلدانفيالمستخدم

قراراتعدةالأمنمجلساتخذ،العراقىالعملعلى

،العراقضدشديداقتصاديحظرتطيقبدايتهاكانت

المتحدةالأملأعضاءالأمنمجلسسمحذلكوبعد

الانسحابعلىالعراقلحملالعسكريةالقوةباستخدأم

الكويت.من

مكونتحالفحاربأم199عاموفبرايرينايروفي

هذاضموقد.الكويتمنوأخرجهالعراقدولة35من

منوعدداوفرنساوبريطانياالمتحدةالولاياتالتحالف

ولم.المتحدةالأمفيالأعضاءالدولومعظمالعربيةالدول

فيمباشربشكلالصينولاالسوفييتيالاتحاديشارك

استخدامإقرارفيأسهمالسوفييتيالاتحادلكن.الحرب

ذلك.الصينتعارضولم،الأمنمجلسقبلمنالقوة

الثانيةالعالميةالحربمنذ.الإسرائيلى-العربيالصراع

أجلمنالتعاونفىالنجاحبعضالدوليةالجهودأصابت

علىالسيطرةالسميرمنكانلكن.السلمعلىالمحافظة

ومنحلها.تعذرنزأعاتهناككانتكما،المحليةالحروب

بدأوقد.الإسرائيلي-العربىالصراع،النزاعاتهذهبين

منبدعمالصهاينةقامحينام489عامالصراعهذا

في،بلادهممنالفلسطنيينمنكبيرعددبإخراجبريطانيا

وقد،البريطانيبلفورلوعدتنفيذالهمدولةلإقامةمحاولة

فيصهيونيةدولةإقامةالمجاورةالعربيةالدولعارضت

وأرضه.الفلسطينيالعربيالشعبحسابعلىفلسطين

فيوكذللث،ام489عامالطرفينبينالقتالوشب

عامجديدمنالقتالنشبكما،5691،6791الأعوام

وعبربارليفخطالمصريالجيشاجتاححينام739

تدخلبسببالنارإطلاقتوقفأنوبعدسيناء.منالقناة

منكلوقعت،الصهيونيالكيانعلىوحرصهاأمريكا
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العربية،الدولمنعددمعارضةوسط،وإسرائيلمصر

المعارضةهذهحملتوقدام،979عامسلاممعاهدة

بين،السلامحدوثباستحالةالاعتقادعلىالناسمنعددا

واليهود.العرب

الإسلامفيالدوليةالعلاقات

الدوليةعلاقاتهالإسلامعليهابنىالتيالأسس

علاقاتهالإسلامعليهابنىكثيرةأسس!هناك.والإنسانية

تلكأهمإلىالإشارةالمناسبمنولعل،والإنسانيةالدولية

بالعدلالناسبينوالحكمالمعاملةفىالعدل-أسس:19

رلقد.وألوانهم،وأجناسهم،أديانهمعنالنظربغضمطلقا

معحتىبالعدلوتأمرتحضالتىالنصوصتضافرت

للهقوامدنكونواآمنواالذينأيهايا)والأولياءالأعداء

اعدلوالعدلواألاعلىقومشنآنيجرمنكمولابالقسطشهداء

الإنسانيةالكرامةاحترام-802:المائدة!للتقوىأقربهو

ومنواحد،أصلمنكلهمالناسبأنإيمانهمنانطلاقا

لاويتالفوا،ليتعارفواوقبائلشعوباجعلواوإنما،واحدةنفس

وأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا)وشنافروا،ليختلفوا

.31:الححرات.!و.لتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكم

منوآدملآدمكلكم)واحدةأمةكلهمالناساعتبار3-

وأنواحد،كلهمالناسأص!!أنيقررأنبعدوذلك(تراب

الحث-4.واحذاالأصلماداممطلقاعدواليسالأجنبي

وإغاثة،المظلومنصرةعلىالإنسانيالتعاونعلى

ولذلك،المجرمينالظالمينوردع،الظلمورفعالملهوف

أصولمنأصلاالتعاونيكونأنعجبمنليس

الإثمعلىتعاونواولا،واللقوىالبرعلىوتعاونوا)الإيمان

.2ةالمائدة!العقابشديداللهإناللهواتقوا،والعدوان

وهذاالذليلغيرالتسامحعلىالإنسانيةالعلاقاتبناء5-

حروبه،فيأعدائهألدمععدبالرسولطبقهأساسالتسامح

معاهداتهفىوطبقه،المصطلقبنيغزوةفىحدثكما

منمنعوهقري!الذينمنموقفهجليالذلكيشهدكما

الحديبية.عاموشططاظلماالحرامالمسجدودخولالعمرة

الشخصيةالحريةمراعاةعلىالإنسانيةالعلاقاتبناء6-

،والشهواتالأهواءمحيطرةمنللنفوستحريراذلكفيلأن

العقيدةاعتناقعلىأحدإكراهالإسلاميشألمولذلك

بالفضيلةالتمسك7-2560:البقرة!الدينفيإكراهلا)

واعتبارهاالأحوالكلفيوحمايتهاالناسمعاملةفي

غروولا.والسلمالحربحالتيفيالدوليةالعلاقاتأساس

تلكموأنصعهاصفحاتهأزهىعلىالتاريخيحفظأن

لجيوشهووم!الإسلامرسوليقولهاالتيالخالدةالوصية

اللهسبيلفيتقاتلوناللهباسم)اخرجوا:يبعثهمعندما

تقتلواولا،تمثلواولا،تغلواولا،تغدروالا،باللهكفرمن

يايسادالمسندليأحمدرواهالمواء(أصحابولاالولدان

الثقةعنصرلبقاءضمانابالعهدالوفاءوجوب8حسى.

ولذلك،وحكوماتوجماعاتأفراداالناسبينالتعاملفي

الإيمانمستلزماتمنمستلزماالأساسهذاالإسلامجعل

ولااللهبعهديوفونالذلن-"*الألبابأولوايتذكرإنما)،بالله

الرسلتأمين9-91،20،الرعد:الميثاو!ينقضون

بعثهم،منإلىلمسالمينيعودواحتىأنفسهمعلىوالسفراء

أنهوذلك،كبرىوأهداف،قصوىأهميةالأساسولهذا

الدينإلىمصراعيهعلىالدعوةبابفتحإلىمدعاة

الأسرىتبادلوسائلمنوسيلةويعتبر،بهالناسوتعريف

بينالودتبادلتسهيلإلىإضافة،نفسهالوقتفىأغداءوا

أقرلذلك؟المعاهداتوعقدالمنازعاتوفض،الأرضأم

والسفراء-الدوللمبعوثيالشخصيةالحصانةالإسلام

وأموالهملأشخاصهمالتعرضيجزفلم-الدبلوماسميين

لهم،القضائيةالحصانةكذلكوآقر،وأتباعهم،وأسرهم

مالبلعليهمالتعزيريةالعقوباتبتنفيذالوالىيلزمفلم

المتعلقةالجنائيةالمسؤوليةمنإعفائهمإلىالفقهاءبعض

الماليةالحصانةالإسلاموقرر-والسكركالزنى-اللهبحق

متعلقاتمنبإعفائهمالقولإلىأعقهاءافذهبا!م،

أجة.الماالحصانة

علاقاتهالإسلامعليهابنىالتيالأسصربعضهذه

بهاتأثرالغربأنريبمنهناكوليس،والإنسانيةالدولية

تتعلقالتيتلكوخاصة-بذلكيصرحلموإن-بأكثرهاأو

كما-والجرحىالحربأسرىمعاملةومبادئبقواعد

ذلكإلىأضف،والصلحوالحربالهدنةوقواعد-سيأتى

لمصلحةبمهامهمليقومواوالرسلوالسفراءالمبعوثينتأمين

التيالأسسبعضهيهذهكانتوإذا.المتنازعةالأطراف

شرعفلماذا،والإنسانيةالدوليةعلاقاتهالإسلامعليهابنى

أهدافه؟وما-الحرب-القتال

وأهدافأسبابتلخيصيمكننا.القتالشرعلماذا

نشرحريةتأمين:الاتيةالنقاطفىالإسلامفىالقتال

ورد،الدينفىالفتنةومنع،العقيدةحريةوكفالة،الدعوة

الأعراضعلىالاعتداءمنالأوطانوحماية،العدوان

علىوالمحافظةاللهلكلمةإعلاءكلهذلكوفى.والمقدسات

والبغيالردةومنعالفتنةودرء،الفاضلةوالأخلاقالقيم

وخارجه.الإسلامىالمجتمعداخل

مشروعاالقتالمادام.الإسلامفيالحربأسرىمعاملة

الذينأولئكفإنالسابقةالاهدافتحقيقأجلمنالإسلامفي

مبادئوقررالإسلامأوصىالمسلمينأيديتحتأسرىيقعون

بهموالرفقواللطفالرحمة:وهىمعاملتهمعليهاتقوم

ويتيمامسكيناحبهعلىالطعامويطعمون)إليهموالإحسان

شكورا!ولاجزاءمنكمنريدلااللهلوجهنطعمكمإنما*وألمحميرا



357الصناعيةالعلالمحات

كأنضيقةحدودفيإلاالأسرىقتلتحريمثم8.9،:الإنسان

تمليهاخاصةلظروفأومنه،فيقتصعمداالأسيريقتل

لنقفالعهدأو،قبلهممنالأذىفيوإمعانالعداوةضرورة

عندئذقتلهمفيكونبالمسلمينالا!متخفافأوالمتكرر،

الفتنة.ومصادرالشرلجذوراستئصالا

فيالإسلامقررهاالتيوالأسسالمبادئبعضهذه

اهتمالإسلامفإنالكفارقتلىأما.الحربأسرىمعاملة

قتلىيدفنونالمسلمونوكان،الميتاحترامبضرورة

ونهىأحد،غزوةفىذلكحدثكماويوارونهمعدوهم

منذلكفيلمابالميتالتمثيلعنقاطعانهياالإسلام

الحديثوفي..الفضيلةعنوالبعد،الإنسانلكرامةامتهان

اللهسبيلفياللهباسم)سيرواانفا:نحوهسقناالذي

التمثيلمحننهىوكما.(..تمثلوا.ولاباللهكفرمنقاتلوا

،الموتحتىبالنارالتعذيبأوبالنارالجثثحرقعننهى

بنحكيمبنهشامأنمسلمصحيحفيذلكوردكما

بالشام(العجمفلاحو)هبمالانباطمنأناسعلىمرحزام

فيحبسواقالوا:؟شانهمما:فقالالشمسفيأقيمواقد

:يقولض!ل!تداللهرسولسمعتأشهد:هشامفقالالجزية

الدنيا(.فيالناسيعذبونالذينيعذبالله)إن

العلاقاتالإسلامبهيحددالذيالميزانهيفالعدالة

حسنيكونالسلمففي،والحربالسلمفيالناسبين

والإنسانيةالدوليةالعلاقاتوكلالعدالةعلىقائماالجوار

نيرانامشعرتوإذا،العدلميزانيحكمهاالإسلامفي

.العدليكونالحرب

الموسوعةفي!لةذاتمقالات

الدولىالمقدصندوقالأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

الأبمعصبةوالتجارةللتعرفةالعامةالاتفاقية

الاوروليةالمجموعةالمتحدةالأم

الدوليةالعدلمحكمةأنزس

الإسلاميةالمظماتالاسيويالتنميةبنك

الحليجيةالمسظماتالدولىالبنك

العرليةالممظماتالعربيةالدولحامعة

الأمريكيةالدولممظمةالأطلسيشمالحلص

الإفريقيةالوحدهمنظمةآسياشرقيجنوبشعوبرابطة

الدوليةالدريةالطاقةوكالةالسياتو

العلاقاتانظر:.الإسلاملمحيالدوليةالعلاقات

الدولية.

أصحاببهايتعاملالتيالويقةالصئاعيةالعلاقات

التقاليدالصناعيةالعلاقاتنظامويقيم.والعمالالعمل

فيالعمليةهذهوتسمى.العمليةهذهتحكمالتيوالقواعد

العمل.علاقاتالأقطاربعض

العلاقاتإجراءاتوالعمالالعملأصحابويستخدم

الراتب،مسائلحولاتفاقياتإلىللتوصلالصناعية

والتدريب،التوظيفوإجراءات،وساعاته،العملوشروط

منكثيرفىالموظفونويشكل.والتأمين،المعاشومشاريع

مسائلفيتمثلهممؤسسةوهى،عمالنقابة،الصناعات

أحيانا،،وتسمى.الأعمالأصحابمعالصناعيةالعلاقات

أعمالوأصحابالنقاباتبينتجريالتيالمفاوضات

المفاوضاتهذهمثلتفشلوعندما.الجماعيةالمساومة

الصناعية.العلاقاتفيو!انهياراإنيقال

ذاتالقوانينمنكاملإطارالأقطاربعضفييوجد

والسلامة،الأعمالأصحابومسؤوليات،بالنقاباتالصلة

منكثيرفيالقوانينهذهمثلوتوجد.العملأداءأثناء

كثيراتؤثرقوانينوهي،العربيةوالدولالأوروبيةالدول

وإذا(.العمل)أصحابوالخدمينالعمالبينالعلاقاتعلى

العماليلجأ،الأعمالوأصحابالعمالبينخلافوقع

الأعمالأصحابلإجبار(العمل)رفضالإضرابإلى

أرباحاالعملصاحبفيفقد،العمالنظروجهةقبولعلى

وتصئ.مؤسستهانهيارخطريجابهوقد،الإضرابأثناء

الإضرابفيهايقيدالتيالأقطارفيأقلالعمالقوة

الأعمالأصحابيسيطرالأقطارهذهمثلوفى.بالقانون

الصناعية.العلاقاتعلى

فيأو،العمالتأديبفيالعملصاحبرغبماوإذا

مصنعهإغلاقإلىيلجأفقد،سياستهقبولعلىإجبارهم

إلىالدخولمنالعماليمنعالحالةهذهوفيجزئيا.أوكليا

قوتهم.كعسبيستلإمونولاعملهممكان

الخاصةالحكومةسياسةكانت،المتحدةالمملكةوفى

الستينياتفىأساسيةسياسيةقضيةالصناعيةبالعلاقات

وعندما.العشرينالقرنمنوالثمانينياتوالسبعينيات

علىتشجعقوانينأجاز،الحكومةعلىالعمالحزبسيطر

أنشأتأم759عاموفي.العمالنقاباتقوةزيادة

وتحكيميةوتوفيقية،استشاريةخدماتهيئةالعمالحكومة

الموظفينبينتنشبالتيالنزاعاتتسويةفيلتساعد

حكومةأجازتالثمانينياتوفي.الاعمالوأصحاب

.العمالنقاباتقوةمنقللتقوانينالمحافظين

الثورةأثناءالصمناعيةالعلاقاتتطورتتماريخية.نبذة

محلوحلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالصناعية

الذيالوقتوفيقبلها.شاعتالتيالخادم-السيدعلاقة

أدرك،الصغيرةالمنزليةالصناعاتمحلالمصانعفيهحلت

ثمومن.متعارضةمصالحهمأنوالعمالالمصانعأصحاب

البلدانمعظموفيالمتحدةالمملكةفيالقوانينأجيزت

الذيالوقتفيالعمالا!شغلالدونللحيلولةالأخرى

لكيكافيةأرباحاتكعسبالشركةبأنحاجتهافيهتحمي
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اصناعيةاالعلاقاتلبهوالمبدأهذايزالولا.تعملتظل

الأقطار.منكثيرفي

النقاباتضعفتالعشرينأغرنامنالثمانينياتوفى

حركةبدأتفقد،الشرقيةأوروبافيأما.الغربيةأوروبافي

بعضلمعارضةومعيلةوتصبحتتطهورمستقلةنقابات

.الحكوماتبعضلدىالاستبداديةالسلطات

نقاباتبمالإف!راب،العجيزيالإغلاقأيضا:انظر

.العمال

الاتصالمنمزيدايستهدفنشاطالعامةالعلاقات

منأكثرأوواحدةوبينفرد،أومنظمةبينوالتفاهم

هذاويعنيالجمهور.عادةعليهايطلقالتيالجماعات

فيمسؤوأ!نيؤديهااشتيالمحددةالواجباتالمصطبأيضا

أحامة:االعلاقاتيستخدمونالذينأولئكومنما.مهنة

وال!داراتالدينيةوالجماعاتالتعليميةوالمنشآتالشركات

ويتنوع.الترفيهيةوالجماعاتالعمالونقابات،الحكومية

إلىومساهم!!موظفينمنالجماعاتهذهأعضاء

ويتم.الإخباريالإعلامفيأعضاءأومتكاملةمجتمعات

خلاأ!منجمهورهاطبقاتوب!تمامنظمةبنالاتصال

متطورةإعلاميةحملةعبرتنساب،مبسطةمعلومات

تلفازية.ومشاهدوخطبوإعلاناتمتميزةوأفلام

الجمهور.رضاالاتصالاتهذهمثلوتستهدف

يأعليهتقومالذيالأساسيالمبدأهوالجمهوررضاإن

احتياجاتالمؤسسةتلبلماوما.العامةللعلاقاتحملة

العامةالعلاقاتخبراءويساعديساندها.لنفإنهالجمهور،

فهيتمومنالجمهور،يريدهمااكتشافتحاولمنظمةأي

اهتماماته.تعكسالتي!ميا!شهاتحدد

:خلالمنعادةالعامةالعلاقاتبرامجوتنفذ

العلاقاتوكالات2-أسشركاتباالعامةالعلاقات-أ

المعلوماتإدارةوفي.العامةالمعلوماتإدارات3-العامة

أنشطةالاختصاصيونينفذمامنظمةأوبشركةالعامة

شالاتوفيأما.فقطالشركةلتلكالعامةالعلاقات

منللعديدأعمالهمالاختصاصيونفيؤدي،العامةالعلاقات

منوكثيرالعملاء.يسمونالذينالأفرادأوالمنظمات

الحكومية،والمصالحالكلياتمثلالمنتجةغيرالمنظمات

عنالانطباعتقويةعلىتعولللمعلوماتإداراتلديها

أ!نظمة.ا

العلاقاتعمليتضمن.العامةالعلاقاتأساليب

ووسائلالعلميةالبحوث،الأنشطةمننوعينالعامة

العلاقاتفيحيويجانبالعلميفالبحث.الاتصال

وفيمفيها،الجمهوررأيتعرفلاقدالمنظمةلأن،العامة

كل؟المنظمةعنالاراءتلكيعتنقونولماذا؟الناسيفكر

تحديدعلىالمنظمةإدارةلمساعدةمهمةالجوانبهذه

منالعامةالعلاقاتخبراءويستفيدوممارساتها.سياساتها

علىالحصولفيالرأيوا!متطلاعاتالعلميةالبحوث

عنالمعلوماتيجمعونفالباحثونالجمهور.منمعلومات

فيالمنظمةتواجهالتيالعديدةوالمواقفالمشكلات

فينبغي،السياسيالمجالفيأما.العملومجتمعالصناعة

يعرفحتى،العامالرأيعنمعلوماتجمعالباحثينعلى

حملتهخلالمناقشتهاعليهيجبالتيأضقاطاماهيةالمرشح

العامةالعلاقاتآثاريقيموأأنأيضاعليهمثم.الانتحابية

ضرورةإلىإضافةهذا.الانتخابيةالمرشححملةعلى

الأخرىالشركاتطورتهاالتيأحلميةاأسبالأساامواكبتهم

العامة.أحلاقاتامجالفي

جانباوالجمهورالمنظمةبينالاتصالوسائلوتشكل

حجمأنغير.العامةللعلاقاتحملةأيةفيمهما

الاتصاليجعلماغالباالمعقدوتركيبهاالحديثةالمنظمات

المنظماتمعظمتستعينولذا.مستحيلشبهبالأفرادالمباشر

ماوغالبابالجمهور.للاتصالالضخمةأل!علاميةبالوسائ!ط

استقطابالإعلاميةحملاتهامنالمنظماتتلكتستهدف

نفسه.الاهتماميشاطرونهاأضاسامنجماعات

ألمماليبأربعةالعامةالعلاقاتاختصاصيوويستخدم

وجماعاتالإعلان:هيبالحمهورأ!أ!لاتصارئيسية

الصحفية.والوكالاتوالدعاية()اللوبيالضغط

والاتصالاتالأجر،مدفوعالإعلانتشملفالإعلانات

والبريدالملصقاتمثل:الإعلاموسائلعبرالشخصيةغير

يأاللوبيأماوغيرها.والتلفازوال!ذاعةوالصحف

انتخاباتعلىللتأثيرتسعىفهي،الضغطجماعات

وتستخدم.المؤسسةمصالحمساندةبغيةالتشريعيةالهيئات

منتحققهبماالمنظ!ةلتدعيمالصحفيةوالوكالاتالدعاية

.الإعلامومعائلعبرإيجابيةإعلاميةتغطية

فيالثغراتاكتشافالعامةالعلاقاتموظفوويستطيع

تردالتيالجمهورإجاباتلتحليلهمالاتصالولممائل

واتصالاتخطاباتشكلعلىمباشرةإما،للممظمة

عندمايحدثكما،مباشرةغيربطريقةأو،هاتفية

علىبإقبالهمالعامةالعلاقاتلحملةالمستهلكونيستجيب

الشركة.منتجاترفضأوشراء

عناصربعضاممتخدمت.العامةالعلاقاتتاريخ

التاريخ.مدىعلىوالإقناعالإعلاممثل،العامةالعلاقات

تأخذبدأتفقد-الحاليبمفهومها-العامةالعلاقاتأما

.ام189سنةالاولىالعالميةالحربانتهاءبعدالطالغهذا

الصناعيالانفجارأدىعشر،التاسعالقرننهايةومع

صناعيةمشروعاتظهورإلىالدولمنكثيرفيالسريع

الجمهور.ممصالحتتوافقلموممارسات،معينةوتجارية
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نقدإلىالظروفهذهأدتالعشرينالقرنبدايةوفى

تحقيقفيرغبتهمأنالشركاتمديرووأدرك.المشروعات

شعركما.الانتقاداتتلكحدةمنزادتأكثرأرباح

حملاتلنجاحبالارتياحأيضا،،الأعمالرجالكبار

ومكاتبالحكوميةالمصالحنفذتهاالتي،العامةالعلاقات

تحقيقعنوأسفرتالدولبعضفيالاجتماعيةالخدمة

البرامجوتنفيذتصميمفىالمؤسصماتوبدأتأهدافها.

والمستشفياتالمدارسشعرتكماالجمهور.برضالتفوز

جهودإلىالحاجةبأهميةالربحيةغيرالهيئاتمنوغيرها

الجمهور.تأييدلكعسبمنظمة

الحربنهايةحتىبطيئاالعامةالعلاقاتتطوروكان

سريعةبخطىتطورتأنهاإلا،أم459عامالثانيةالعالمية

وغيرالتجاريةالمنظماتعمتحتىالتاريخذلكمنذ

الاتصالوسائلفيوالتوسعللنمووكان.كافةالتجارية

عامرأيتكويننحوالاتجاهنموفيأثرهالضخمالإعلامي

مماوعياأكثرأصبحالجمهورأنكماقبل،ذيمنقوةأكثر

.الاخرونيتوقعهكان

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

السياسيةالدعايةالاتصالات

العامالرأيالعامالرأياكمشطلأنع

الموظفين.شؤونإدارةانظر:.العماليةالعلاقات

شؤونإدارةانظر:.المستخدمينعلاقات

الموظفين.

معدنيةصفائحالحريقصدالتأمينعلامات

علىبوضعهاالبريطانيةالتأمينشركاتتستخدمهاكانت

ضدأربابهايؤمنهاالتيالأخرىوالأبنيةوالمتاجر،الدور،

لحمايةبهاخاصةمطافئفرقةشركةلكلوكانت.الحريق

إلىالإطفاءفرقإحدىوصلتوإذالديها.المؤمنةالممتلكات

الحريقضدالتأمينعلامات

لتبينالدورعلىتوضعكانت

الحرايت.ضدمؤمنةألها

لهاليستالجدارعلىالمثبتةالعلامةأنووجدتالحريقموقع

الحريق.إخمادعلىتعمللمأخرىلشركةوإنما

وأالنحاسأوالرصاصمنتصنعالعلاماتهذهكانت

ضدالمؤمنالمبنىواجهةعلىتثبتوكانتالحديد.

عليهايسجلوكان.الأولالطابقنوافذبينوعادة،الحريق

وقدمزخرفا.كانمنهاوكثيرشعارها،أوالشركةاسم

عشرالسابعالقرنمنالستينياتفىمرةلأولاستخدمت

الكبير.لندنحريقعقب

الترقيم.انظر:.الاستفهامعلامة

الترقيم.انظر:.الاقئباسعلامة

وأاسمأوكلماتعدةأوكدمةالتجاريةالعلامة

منتجاتيميزآخررمزأيأوصوتأوصورةأوتصميم

تتكونوربما.الشركاتمنغيرهامنتجاتعنشركة

.أعلاهذكركامجموعةأيمنأيضاالتجاريةالعلامة

وعلىالمنتجاتعلىالتجاريةالعلاماتمعظموتظهر

مصدرعلىالتعرفويمكنلمنتجاتها.الدعايةفيأوأوعيتها

شسركةتستخدمربمافمثلا.الخدمةعلامةمنالخدمة

تقدمها.التيللخدماتالمصباحرمزالكهرباء

يستخدمهاالتيالعلاماتمنأخرىأنواعهناك

علاماتهناكانكما،التجاريةالنقاباتاوالمتخصصون

.المنتجاتسلامةعلىتدل

الصنف،أسماءأيضاالتجاريةالعلاماتعلىويطلق

المستهلكيساعدمما،المنتجةالشركةمعرفةذلكويسهل

مرةشمراؤهعليهفيسهليعجبهالذيالصنفمعرفةعلى

هذهوتسمى،المصنعسمعةالتجاريةالعلامةوتمثل.اخرى

اقتصادية.قيمةعلىوتنطويالتجاريالاسمالسمعة

مالكيحقوقتحميأنظمةالبلدانمعظموتصدر

فيترغبالتيالشركةعلىويجب.التجاريةالعلامات

فيحقوقهاطبيعةعلىتنصأنالتجاريةعلامتهاحماية

ومعظم.فيهالتجاريةعلامتهاحمايةترغبالذيالبلد

البدءقبلالتجاريةعلامتهابتسجيلتسفللشركةالبلدان

الالتزامقبلالتسجيلالبلدانبعضوتشترط.باستعمالها

التجارية.العلامةحقوقبحماية

الذيللشخصخاصاملكاالتجاريةالعلامةوتصبح

لايمكنفإنهالتجاريةالعلامةتسجيلوبمجردبتسجيلها.قام

لهامشابهةعلامةيستعملأنأويستعملها،أنالمالكلغير

ملكالتجاريةالعلامةأنوبما.المستهلكينإرباكبغرض

ماوغالبا.الأخرىللمصانعتأجيرهاالممكنفمن،خاص

أخرىلشركةالشركاتإحدىتسمحعندماذلكيحدث

أجنبي.بلدفينفسهاالمنتجاتبتصنيع
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عندماالتجاريةعلامتهاالشركةتفقدأنويحدث

تقررالتىالخاصةقوانينهبلدولكلمنتجاتها.تشيع

خصوصيتها.التجاريةالعلامةفيهاتفقدالتىالظروف

القضية،هذهحولامشفتاءباجراءالبلدانبعضوتقوم

النقاباتبامستشارةالأخرىالبلدانبعضتقومبينما

أصبحتالتىالتجاريةالعلاماتأمثلةومن.التجارية

وبايرر،،أسبرين:البلدانبعضفىللجميعمثاعاحظ

وهوفر.

العلاماتملاكالدوشباريسمؤتمراتفاقيةوتحمي

المؤتمر.هدافيبعضويةتتمتعلبلدانالمنتجينالتجارية

لعلاماتهمنفسهاالحمايةالتجاريةالعلاماتلمالكيويتحقق

.أخرىبلدانفىأوبلدانهمفيسواءالتجارية

الخاصة.الملكية؟الاختراعبراءةبمالتزييفأيضا:انظر

الجمدة،نهايةنىتوضعترتيمعلامةالتعجبعلاملأ

عنتعبرالجملةبأنالقارئوتفيد)!(.برمزلهاويرمز

الفنيةاسلطرقضعيفبديلفهيهذاوبرغما.قويشعور

أصعواطفاعنليعبرالكاتبيستعملهاأنينبغىالتي

مثلحماسيةعبارةتنهىقدالتعجبعلامةإن.القوية

العار؟!(،منذلك)أليسسؤالأتعقبأو!(،عبقرية)إنها

وقد!(،الليلمنتصف)بعدمثلعبارةمنجزءاتكملأو

مثلأمنيةعنتعبرأو!(،سعادةمن)يالهاتعجبعنتعبر

علاماتإن!(.)النجدةمثلصيحةعنأو!(،يأتياليته

تستعملأنويجب.المكتوبالحوارفيشائعةالتعجب

فىأستخدامهايندربينما،الكتابةمننوعأيفيبحرص

الرسمية.الكتابة

عندالورقفيتضغطتعريفعلامةالمائيةالعلاملأ

اشتيالعلامةعادةوهى.الورقصنعآلةبوساطةصناعته

المائية،العلامةسبكقالبفيموضوعةأسلاكتحدثها

انظر:.نقديةأوراقبلفةمتصلةالأسلاكهذهوتكون

طبقةمعالصلكسبكقالبشلامسوعندما.الورق

عندرؤيتهيمكن،شفافدمغيظهر،المبتلةالورقيةالعجينة

عملكي!يائيا،،ويمكنالضوء.أمامالمنجزةالورقةإمساك

ماوغالباالمنجز.الورقعلىالمائيةالعلامةتشبهعلامة

المهمةالمستنداتفيالمائيةالعلامةذوالورقيستخدم

بطاقاتوبعضالأكاديميةوالشهاداتالسفركجوازات

مئالتزييف.فىللمساعدة،الهوية

علىتقعوواضحةدائةنقطةالمتسوبعلامة

جسمعلىعادةالمنسوبعلامةتقعمحدد.أرتفاع

الحالاتبعضوفي.المبانيأحدحائطمثلبالفعلموجود

،الأرضفيخرسانيعمودبصبالمساحونيقومقد

.منسوبكعلامةالعمودأعلىنحاسيةلوحةووضع

المنسوبعلاماتوالمهندلحمونالمساحونيستخدم

لتخططيستخدمونهكما،الأجسامارتفاعلإيجاد

ارتفاعاتعلىالأخرىوالمنشآتوالكباريالطرق

التىالمسافةبقراءةالارتفاعتحديدويتمسلفا.محددة

تحديدها،سبقمنسوبعلامةعنالمطلوبةالنقطةتبعدها

،المستوياتتحديدتلسكوبعبرالقرأءةتتمحيث

بدورهاتصبحكىالمطلوبةالسقطةمنسوبويسج!!

.جديدةمنسوبعلامة

الترقيم.ان!:.الوق!علاملأ

-أ87ءأهـ،)699-570محمد،علانابن

إبراهيمبنعلانبنمحمدبنعلىبنمحمدام(.647

.كانالشافعىالصديقيالبكري،علانبنمحمدبن

إلىسارعقضيةعنسئلإذاوكانفقيها.محدثا،مفسرا،

والنحووالحديثالفقهتلقىعنها.الجوابفىا،رسااصيفتأ

حسانوابنالبصريوعبدالرحيمأصلهجاراابنعن

والإقراء،للإفتاءتصدر.وغيرهمالعصمىوعبدالملك

شتىفىالكتبمنالعديدألف.زمانهسيوطيبأنهوصف

ذويتحفة،الدخانبتحريمالإخوانإعلام،منها:الفنون

معاليإلىالسبيلفياء،التنباكمنالمنعفيالإدراك

الصالحين.رياضلطرقالفالحيندليل؟التنزيل

عددوتسويقونقلدتعبئةيستخدموعاءالصفيح!كليلأ

فيللاستعمالالغذائيةوغيرالغذائيةالأصنافمن

والصناعية.المنزليةالأغراض

بطبقةالمغطىالفولاذمنالصفيحعلبتصئمعظم

العلبملايينتحتويلاذلكومعالقصدير،منرقيقة

.الألومنيوممنمنهاالكثيرويصنعنهائيا،قصديرعلى

.باللحاموتسديدوياتصنعالأولىالصفيحعلبكانت

العلببصئطامالصناعيقومالحاضر،الوقتوفي

الذي،العلبتجمغبخطتعرفالالاتمنبمجموعة

شكليختلف.الدقيقةفيعلبة005منأكثرينتج

التيالمنتجاتحاجةيمليتناسبالعلبوتركيبوحجم

يتم.الأسطوانيةالعلبالمشخداميشيعأنهإلافيها،تعبأ

الداخلمنبالميناالقصديريةالعلبمنكثيرطلاء

المحافظةيمكن.تغيرهوعدمالطعاملونعلىللمحافظة

محكمةالعلببتسخينالتلفسريعةالغذائيةالموادعلى

أوهايومنمخترعحصلام163عامفي.الإغلاق

علبةأختراعبراءةعلىالأمريكيةالمتحدةبالولايات
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يستطجعحيثسطحها،منصغيربمقبضتفتحصفيح

وفىأعلاها.فيألومنيومقطعةبنزعالعلبةفتحالمستخدم

الفولاذشمركاتبدأت،العشرينالقرنمنالستينيات

أرقبأنهذلكويتسم.الصفيحلعلبرقيققصديرصناعة

فييستخدمالذيالمقصدرالفولاذمنوزناوأخف

القصديرية.العلب

الأغذية.حفظ:أيضاانظر

الشبهكثيرذيل،لهليسصغير،حيوانالعلجوم

بالضفدع.

البرمائياتلطائفةوالضفدعالعلجوممنكلينتمى

الاخروالجزءالماء،فىحياتهامنفترةأفرادهاتمضىالتى

الضفادعمعظمعنالعلاجيموتتميز.اليابسةعلى

الخلفيةوبالأرجلجفافاالأكثروبالجلد،العريضةبالأجسام

.الضفادعمعظممنبنيةوالأضعفالأقصر

بينشيوعااكثرالرماديواللونالمعتماللونويعتبر

علىتحتوي،زاهيةألوانذوبعضهاولكن،العلاجيم

العلاجيممعظموجلدالحمراء.والبقعالخضراءالخطوط

وعلى(صغيرة)نتوءاتبالثآليلومغطىوخشنجاف

نتيجةبالثاليلالإنسانيعدىالشابفلاالاعتقادنقيض

مهيجلمسممنيتأتىالعلاجيمخطرولكنالعلاجيم،للمسه

الغددمنزوجيفرزه،الأمراضيسببوقد،للعيون

.العلجومرأسقمةعلىالموجودةالكبيرةالنكفية

ضدنفسهعنالدفاعفيالسمذلكالعلجومويستخدم

ئه.أعدا

طرائدهليصطادالطويلاللز!لسانهالعلجوميستعمل

مدويستيم.الصغيرةالحيواناتوبعضالحشراتمن

.واحدةلحظةفيوبلعهاالطريدةعلىوالقبضلسانه

وأاللاذيلياترتبةالعاديةوالضفادعالعلاجيمتكون

الرتبةتلكفصائلمنكثيراالعوامويعسمى،القفازات

يطلقونالحيوانعلماءولكن،البريةالضفادعأوالعلاجيم

العلجومياتفصيلةأعضاءعلى،الحقيقيةالعلاجيماسم

الأوروبي.العلجومأوالشائعالعلجوممثلوذلك

بيضمنالعلاجيممعظمتفقس.العلاجيمحياة

علىالنموالمكتملةحياتهاتمضيولكنهاالماءفييوضع

والعلجومالبطنناريالعلجوممنكلاأنإلا،اليابسة

فيكذلكالنموالمكتملةحياتهمايمضيانانحلبأملس

البركفيخاصةللتكاثرللماءتعودالعلاجيمولكنالماء.

فيالذكرويجذب.الصيفأوالربيعأمطارتخلفهاالتى

المتواصل.بنقيقهللتكاثرالإناثالحالاتمعظم

بعضهايضعحيث،بياضةتقريباالعلاجيمإناثوكل

العلجوميمتطي.الواحدةالمرةفيبيضة03!...منأكثر

بيضهاالأنثىتضعوعندها،التزاوجعندالأنثىظ!الذكر

سائلهبقذفخروجهعندالذكريخصبهوالذيالماء،في

سوداءصغيرةكبقعالعلاجيمبيضويبدو.عليهالمنوي

المادةتحمىحيث،شفافهلاميلثريطداخلمنظومة

البيض.الهلاميةشبه

والتيالعلجومأفراخعنقليلةأيامخلالالبيضيفقس

نامية)التحول(،التشكلبمرحلةتمرحيثالماءفيتبقى

الأمريكيالمقلمالعلجوم

أنواعمعظهممثلالجنوبي

جافجلدلهالعلاجيم

جلديحتوي.ثآليلذو

بهاعددعلىالعلاجيم

الحيواديطلقهسامسائل

يهاجم.عندما
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تستمرالنمو.الم!ضملةالعلاجيمخصائصبالتدريجفيها

ثمانيةإلىثلاثةمنالعلاجيممعضمأفيالتشكلعملية

فيللعيشالماءالصغيرةالعلاجيمتغادربعدهاأسابئ!

اكتمالمرحلةإلىبعضهاويص!!بسرعةتنموثم،اليابسة

.عاممنأقلأوعامفيالخمو

لذا،والحرارةالمباشرةالشمسأشعةالعلاجيمتتحاشى

وخلال.الممطرةالأيامفيأوأصليلاأثناءنشاطاأكثرفهي

الأرضافىعميقاالعلاجيمتحفر،الجافةالحارةالفترات

السباتالسلوكهذاويسمى.هنالكتمكثحيث

ذاتالمناطهتصىتعيشالتيالعلاحيماتمربينماالصيفي

أ!شتاءاخلالالشتويالسباتبمرحلةالقاسيالشتاء

.القارس

تعيشهاأنيمكنالتيالفترةالعلماءيدريولا

.أعوامعشرةمنلأكثرالأسرفيعاشتولكنها،العلاجيم

نوع003منأكثرحوالييوجد.العلاجيمأنواع

معومقارنة.الأرضعلىتعيشالحقيقيةالعلاجيممن

الجافة.للظروفتحملاأكثرالعلاجيمفإن،الضفادع

القارةماعداالدنياأنحاءجميعفيالعلاجيمتوجد

ونيوزيلندا.وأستراليا)أنتاركتي!صا(الجنوبيةالمتجمدة

قارةفىالأوروبىالعلجومأوالشائعالعلجومويعيش

الحلزون.مثلبالآفاتيتغذىحيثالحدائقفيأوروبا

،ظهرهامتدادعلىأصفربخطالجوالالعلجومويتميز

الكثبانبينويعيش،التزاوجفص!!فىالمزعجوبندائه

اشطبة.الرملية

العلجومأوالعملاقالعلجومالقصبعلجومويسمى

الأصلىوموطنه.سم32منالأكثرطوأسهيص!!و،الجري

ونقل،الوسطىوأمريكاالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاجموبى

لمكافحةأم359عامباستراليا!ويخزلاندمقاطعةإلى

بسرعةتكاثرولكنهالسكر،قصبوآفاتالخنافمم!

آفة.نفسههووأصبح

المعوقيالعلاجيم:فصيلة،العلاجيمفصائلومن

الخلفيةأقدامهاعلىحادةبأطرافتتميزالتيالأقدام

القصبعلاجيم

مقاطعةإلىأدخلت

أمشراليافيكويزلالد

وآفاتاتفسلمكافحة

السكر،قص!مزارع

العلاجيمتلكولك!

.آفاتأنفسهاصارت
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والذيالقابلةالعلجومأيضاوهنالكالحفر.فىتستعملها

أسبوعينلمدةظهرهعلىالخصبالبيضمنهالذكريحمل

للفقس.جاهزاالبيضيكونحتىثلاثةأو

وعلاجيمالمبرثنالعلجوممثلالعلاجيملبعضوليس

فيوتوجدالماءفيأسالمماتعيشوهي.لسانسورينام

يتغذىوإفريقيا.الجنوبيةأمريكاقارتيفيالمداريةالمناطق

ويعيش.فقطالخضراءبالطحابىالأملسا!لبرثنالعلجوم

ولا،الأرضفيجحورفىالمكسيكىالحفارالعلجوم

النملمنطرائدهليصطادفقطالليلفىإلايغادرها

بحثاالطينفيالإفريقىالمبرثنالعلجومويحفر.الأبيض

للأسودالرماديمنلونهبتغييرالتخفيويمكنهطرائده،عن

غيرالوحيدوالعلجوم.بهالمحيطالوسطمعلونهليتمازج

الأنثىتلدحيثالحياةحاملالإفريقىالعلجومهوالبياض

صغارا.

فمفدع،القابلةالففدع؟البرمائياتأيضا:انظر

الفمفدع.فرخ،سورينام

البلادفيالبريالحيوانانظر:الأحصر.العلجوم

الأخضح.)العدجومالعربية

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:ظفار.علجوم

ظفار(.)علجوم

البلادفيالبريالحيوانانظر:العريى.العلجوم

(.الربى)العلحومالعر!ة

والعلف.المزرعةلحيواناتيقدمالذيالطعامالعلف

ونباتاتواللوبياالصويافول:يشملالمستعملالخشن

الفصفصة.ونباتالنجيلمثل،المراعي

مثلللمواشيطعاماويقدميجففالنباتاتهذهبعض

الشاميةالذرةنباتاتالفلاحونيحفظماوغالبا.التبن

العلفمننوعاويستعملونهاالأخرىالمحاصيلمعكاملة

وأالشاميةالذرةحبوبتطحنكماالمطمور.أوالمكمور

ليصنع،أخرىمموادوتخلطالشعيرأوالنشويةالذرة

العلف.مناخرنوعمنها

وغيرالفائضةالمنتجاتللدوابالفلاحونيقدمكذلك

وتعليبوالتخميروالعصرالطحنبقايامنالمستعملة

للحيواناتالفلاحونويقدم.الأخرىوالصناعاتاللحوم

تحصلالدوابأنمنليتأكدوا،الأعلافمنمنوعاخليطا

يعتبر.الجيدةللصحةالضروريةالغذائيةاحتياجاتهاعلى

تكونلاعندماوذلك،خاصةالشتاءفصلفيمهماالعلف

مرعىالدوابتجدفلاقليلاعددهايكونأومراعهناك

لها.كافئا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدجاخالأبقار

الشاميةالذرةوتصنيعهالحليبإنتاج

لزراعةالتبنا

السلوةلحبوبا

الفصفصة

الصويافول

القطن

السجيل

لحيواناتيقدمجافخشنغذاءالخشنالعلف

بماالنجيلامنالخشنالعلفالمزارعونيعد.الحقول

البقول2-أوالشاميةوالذرةبأنواعهاوالحبوب،الذرةفيها

والفولوالبازلاء،واللوبيا،،والفصفصةالبرسيممثل

والبطاطسكالجزرالجذورنباتات3-أو،السودانى

الخشنالعلفالمزارعونويحفظوالبنجر.واللفت

الشتاء.فصلفيلاستعماله

الكريمالقرآنسورمنالعلقسورة.سورة،العلق

.والتسعونالسادسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

اللهلقولالعلقتسميتهاجاءت.آيةعشرةتشعآياتهاعدد

سورةوتسمى2.:العلقعلق!منالإنسان)خلق:تعالى

اقرأ.

خاتمعلىالوحينزولبدءتعالموضوعالعلقسورة

بالمالالإنسانطغيانموضوعوتعالجكل!س!،محمدالأنبياء

ونهيهجهلأبىالشقىقصةوتتناول،اللهأوامرعلىوتمرده

.الصلاةعنعلبالرسولط

الكريمرسولهعلىايهفضلببيانالسورةابتدأت

النعماءبأولوتذكيره،الخالدةالمعجزةالقرانهذابإنزاله

باياتالوحىعليهتنزلحيثحراء،غارفىيتعبدوهو

فىالإنسانطغيانعنالسورةتحدثتثم.الحكيمالذكر

نعمةبسبباللهأوامرعلىوتمردهوالثراء،بالقوةالحياةهذه

لا،أفضالهعلىربهيشكرأنعليهالواجبوكان،الغنى

ثمالجزاء.لينالربهإلىبالعودةوذكرتهالنعماء،يجحدأن

الذيالأمةهذهفرعونجهل،أبىقصةالسورةتناولت

،الصلاةعنوينهاه،ويتهدده!ل!الرسوللمجوعدكان

ذلكبوعيدالسورةوختمت.والأصنامللأوثانانتصارا

وطغيانه.ضلالهعلىاستمرإنالعقاببأشدالكافرالشقي

ذلكوعيدإلىالإصغاءبعدمالكريمالرسولأمرتكما

القراءةإلىبالدعوةالسورةبدأتوقد.الأثيمالمجرم

بالعمل.العلمليقترنوالعبادةبالصلاةوختمت،والتعلم

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انو

الكريم.القرآنسورودموره(بم

.طرفكلفىالضكلقرصيممصلهادودةالعلثة

أسنانلهايكونوقد،الأماميالممصوسطفيفئموللدودة

وأنسجةدمتمتصطفيلياتالعلقاتبعضتعيش.صغيرة
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العلقاتبعضتتغذىكمالغذائها،الأخرىالحيوانات

العلقاتتلصق.المتعفنةالمتحللةوالنباتيةالحيوانيةبالمواد

وتحدث،الأماميالممصبوساطةبضحيتهانفسهاالطفيلية

وتفرز.الدمتمتصثمجرحا

سائلأللدماءالماصةالعلقات

كيميائيةمادةعلىيحتوي

المادةوهذهالعلقين.تسمى

وتسهلالتخثرمنالدمتمنع

وفى.امتصاصهالعلقةعلى

ماالأطباءاستخدمالماضي

العلقاتيسمونهكانوا

منالدملإزالةالعلاجية

العلقاتوكانت.المرضى

فيللمساعدةتستخدم

الإنسادادمتمتصالطفيليةالعلقةوالكدماتالرضوضعلاج

مركزفييوحدنمحلالم!ولكن،الأمراضوعلاخ

الطرد!آإلمهعاماصمةأمماظةيوصونمانادراالانالأطباء

لجمها.العلقاتباستخدام

العلاجية.

الحلقيةالفصوصمنسسلسلةمنالعلقةجسميتكون

وبامكانهاسما،2و.2بينالعلقةطولويتراوح.الشكل

أوأحمرأوأسودلونهايكونوقدجسمها.تقصيرأوتمديد

أطرفاقربوتوجد.منقطةأومخططةتكونوقدبنيا،

اطضوءالحساسةالخلايامنمجموعاتللجسمالأمامي

أطمسكذلكحساسةالخلاياوهذه.اليونتسمى

تناسليةأعضاءالعلقةوتحمل،والجفافالحرارةدرجات

معا.ومؤنثةمذكرة

فيأو،الغاباتمثلالرطبةالمناطقفيالعلقاتتعيش

.والمحيطاتوالبحيراتالأنهارمياهمنالضحلةالأجزاء

.الدودة:أيضانظرا

م(.-682؟هـ،-62؟)قيسبنعلقمة

النبيحياةفىولدتابعي.الكوفيالنخعيقيص!بنعلقمة

أعتباأصحاببهاحتجعابد.،فقيه،ثبتثقة.علب

أبىبنوسعد،وعلي،وعثمانعمر،عنروى.الستة

،الأشعريموسىوأبيمسعود،بنوعبدالله،وقاص

إبراهيمعنهروى.الصحابةمنوغيرهمالوليد،بنوخالد

سلمة،بنوشقيق،الشعبيوعامر،النخعييزيدبن

كان.وآخرونمميرين،بنومحمد،السبيعيوأبوإسحاق

الناسأعلموهو.وسمتههديهفيمسعودبنبعبداللهيشبه

عنه،اللهرضى،طالبأبيبنعلىءشهد.بحديثه

فيشارك.بالنهروأنالخوارجحربمعهوشهد.صفين

أقامثممدةبمروأقامكما،سنتينبهاوأقام.خوارزمغزو

بها.توفيأنإلىالكوفةفي

ول!الناسيمضغهالحلوىمننو!ماالعلكأوالعلكلأ

والكراتالعصيمنهامختلفةأشكالفىويأتي،يبلعونه

هيللعلكةالمحبوبةالنكهاتوأكثر.والقطعوالحبات

ويرى.الفاكهةونكهةوالقرفةالبستانىوالنعناع،النعناع

ويخففالتركيز،علىيساعدالعلكةمضغبأنالناسبعض

مضيغأنالدراساتبعضأثبتت،ذلكإلىبالإضافة.الملل

الاسترخاء.علىأخاسايساعدالعلكة

مكوناتخمسةمنالعاديةأصعلكةاتتكون.المحتويات

ومليناتالقجحوعصيروالسكرالعلكةأساس:أساسية

للذوبانالقابلغيرالجزءالعلكةمادة:أساس.ومنكهات

أساساوتشكل.المضغسهلةالعدسةتجعلفهي.المضغأثناء

موادمنالعلكةأساسويصنع.المكوناتباقىإليهتضاف

تستخرجصمغيةمادةوهي،الراتينجمثلمختلفةشمعية

)العصارةواللتكسقطعها،عندوالأشجارالنباتاتمن

العلكةوأساس.النباتاتأوالشجرلبنعصائر(،اللبنية

منومطاطيةتماسكاأكثرالفقاعيةالعلكةفىالموجود

الأساسهذا.المضغعلكةمنالأخرىالأنواعفىالأساس

العلكة.فقاعاتبنفخللماضغيسمح،للمطأكثرالقابل

الذرةسكروربحلوا.مذأقاالعلكةالسكريعطي

حلاوتها.زيادةعلىويساعد،ومرنةطازجةيحفظها

علىتساعد،النباتيةاشيوتمنتجاتمث!الخففةهـالمواد

باحتفاظهاناعمةالعلكةبقاءعلىوتحافظ،المكوناتمزخ

النعناعنباتمنتستخلصالنكهةوموادبرطوبتها.

والتوابل.الفواكهومنالسنبلي

سكرربأوسكربدونالعلكةأنواعبعضيصنع

مثلاصطناعيةطبيعيةتحليةبمواديحلىالنوعهذا،الذرة

وسكرين.ومانيتولسوربتول

العلكةصناعةعمليةتختلف.العلكةتصنعكيف

محتوياتتطحن،عامةوبصفةوأشمكالها.أنواعهاباختلاف

المحتوياتكلتخلطثم.وتنقىتذابثمأولأالعلكةأساس

المنتجونيمرر،العلكةعصيولصناعة.خلاطاتفىببطء

منتجعلالتيالفردالاتمنسلسلةعبرالممزوجةالم!صنات

مسحوقمنبقليلالصفحةتغطى.عريضةصفحةالعلكة

الحلو.المذاقولإعطاءالالتصاقلمنعللسكربديلأوالسكر،

لتتماسكوتتركالعلكةتبردثم.عصيإلىالصفحةتقطعثم

بدقة.والرطوبةالحرارةدرجةفيالتحكمفيهايتمغرفةفي

العلكة.وتعبئةبلفعاليةسرعةذاتآلاتتقومثم

قديمة.عربيةنصوصفيالعلكذكرورد.تاريخيةنبذة

لتمضغهعلكالأعرابيةدفعوا:والتبيينالبيانفيالجاحظقال
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المضغعلكةتصنعكيف

!5

الصكوا

محلياتتملينامنكهات

ا!!لر

المكوناتتصنع.العلكةأساس

صمغيةمادةبصهرللعلكةالرئيسية

وموادشمعيةمادةمعالتشيكلتسمى

تصفى.ثمأخرى

معالعلكةأساسيدمجذلكبعد

مليناتإليهاوتضافوالمحلياتالممكهات

إلىتحولثمرطوبتهاعلىتحافظلكي

وتتصلب.لتبردوتتركرقيقةصفائح

!!

!أ!(إ!

قطعإلىآلاتبوساطةالصفائحتقطع

مسحوقعليهايرشوقد،مفردة

كلبلفأخرىآلاتوتقومالسكر

للتسويق.وأعدادهاوتغليفهاقطعة

الأضراستعبإلآفيهما:فقالت،ذلكفىلهافقيل،فردته

قط؟منكأطمعرأيتهل:لأشعبوقيل.الحنجرةوخيبة

يعنى.العلكمضغعلىأميالأربعةيتبعنيكلبنعم،:قال

الشىءلفاظةإليهيلقيأنفىطمعاأشعبتبعالكلبأن

وهي.الماستيكةيمضغونالرومانقدماءوكان.يأكلهالذي

أكثرومنذ.المصطكيشجرةقلفراتينجمنصنعوهاعلكة

يمضغونالمكسيكفيالماياهنودكانعام000.1من

فيالسبوتةشجرةمنتستخرجلبنيةعصارةوهىالتشيكل

البرافينشمعأصبحام085عامونحو.الوسطىأمريكا

الراتينجية.الشجرةعلكةمنشيوغاأكثرالمسكر

فيالحاضرالوقتفيالمعروفالعلكبداياتكانت

منالتشيكلبعضنقلتمالوقتذلكفي.أم086عامأواض

مننوعابوصفهيباعلكي،المتحدةالولاياتإلىالمكسيك

أدمزتوماسيدعىنيويوركمدينةفيمخترعوحاول،المطاط

وعندما.تخماسكلمالمادةولكنمطاطإلىالتشيكليحولأن

مضغعلكةإلىتحولتأنهاوجدالتشيكلبغليأدمزقام

وفضلتالاستحسانالعلكةهذهماكسبتوسرعان.ممتازة

مرةأولالفقاعيةالعلكةأنتجت.والبرافينالراتينجعلكةعلى

.ام289حتىوتسوقتحسنلمولكنهاام609عام

فيالمضبئعلكةشركاتبدأتالستينياتأوالمطفي

اطباءمنالكثيرويوصيالسكر،منالخاليةالعلكةصناعة

نأيعتقدونلأنهمالسكر،منالخاليةبالعلكةالأسنان

.الأسنانتآكليسببقدالسكر

عنينفصلالعاديةالعلكةسكرأنترىالبحوثأنإلا

للأسنانالمستمراللعابغسيلوأن،الأخرىالمحتويات

.الأسنانتآكلاحتمالمنيقللالمضغعمليةطوالالنابخ

مصادفة.ابتلعتماإذاضارةليعستالمصغعلكةأنكما

العلكة،اللبنيةالعصارة؟صمغ،التشيكل:أيضاانظر

السبوتة.،الفقاعية

عملعدىتساعد،قويةمطاطيةمادةالفداعكيةالعلكلأ

بسهولة.انفجارهابدونالحجمكبيرةهوائيةفقاعات

موادخمسعلىتحتويالفقاعيةالعلكةأنواعومعظم

سكريةموادأوسكر2-صمغيأساس-أ:هىأساسية

نكهة5-للتليينمادة-4الذرةسكررب3-أخرى

صورعلىتحتويالفقاعيةالعلكةمغلفاتبعض.مميزة

.أخرىصورأو،لاصقةأوراقأو،فكاهية

العلكة:أيضاان!
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تلسكوبهيعدفلكي

العلميةالعصرسماتمنأصبحالحاسوبطلابهيساعدالفيزياءأساتذةأحدلفيروساتعوراتدرلرأحياءعالمة

يست!صتمفونوقد.الدقيقةالكائناتعملطرقأوالمجراتلكويرالع!ماء!ى،دلكومثال.والدراشالجثحقوللتشىعلىتشتملالعلومدنيا

العلمي.البحتليحديدةمحالاتدائماتبرزكما.رياضيةلطرياتيتبتولىأولائدةحضاراتماصى

العلم

علماالشىءوعلمت،الجهلنقيضالعربيةاللغةفيالعلم

الفقههوبالشيءفالعلم،الفقهبمعنىالعلمويأتى.عرفتهأي

علمكلليسولكن،علميقينفكل،العلمهوواليقينفيه،

ونظر،استدلالبعديحصلعلماليقينأنوذلكيقينا،

أيضا.الدرايةالعلمومن.ذلكدونالعلميحصلقدبينما

من،وممارسةوأهدافامعنىالعلمإلىالنظريمكن

فىبينهما.التمييزيمكنولكنتتداخلانرئيسيتينزاويتين

متصلابوصفهالدينىالمنظورمنالعلميبرزالأولالمنظور

بوصفهالعلمإلىينظرالثانىالمنظوروفي،الإيمانأوباليقين

علىللتعرفالإنسانسعيينئكنبحتاإنسانيانشاطا

وأدواتمناهجعلىمعتمداظواهرمنبهيحيطومانفسه

التركيزوسيكونوالخطأ.الصحةفيتتفاوتمعرفةتحقق

عامبيانبعدالحديثالمنظورمنالعلمعلىالمقالةهذهفى

المقالةنهايةفىانظر.الإسلامىالمنظورمنالعلمعن

الحضارةفىبالعلومالموسوعةهذهفيالصلةذاتالمداخل

ال!سلامية.العربية

الإسلاميالمنظورمنالعلم

سواءمختلفةبدلالاتالعلميردالإسلامىالمنظورمن

الشريفة.النبويةاسشةأوالكريمالقرآنفي

بمعنىالكريمالقرانفىالعلميأتي.الكريمالقران

البعتولئن):تعالىقولهفىكمالم!،والسنةلم!القرآن

وليمناللهمنمالكالعلممنجاءكالذيبعدأهواءهم

حعسبالكريمللقرآنمرادفاالعلميأتىوقدولانصير!.

جاءهمحتىاختلفوافما):تعالىلقولهكثيرابنتفسير

قال)الايةفىكما،الدينعلمبمعنىالعلمويأتي!.العلم

قال!الكافرينعلىوالسوءاليومالخزيإنالعلمأوتواالذين

هناالعلمأوتواالذينإنالقرآنلأحكامالجامعفىالقرطبى

فهوأوتوهالذيأما.المؤمنونوقيلالأنبياءوقيلالملائكةهم

الدين.علم

المعانىهذهخلافعلىالقرآنفيالعلميأتىوقد

رسلهمجاءتهمفلما):تعالىقولهفيكمامقيد،لكنه

كانوامابهموحاقالعلممنعندهمبمافرحوابالبينات
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وقيل،الرسللدينالمناقضهوهنافالعلميسلهزئون!،

منظاهرايعلمون):سبحانهقولهفىكماالدنياعلممن

منحقيقتهفىوهوالعلممنإنهوقيلالدنيا!،الحياة

الداحضة.الشبه

العلمإلىتشيراياتأيضاتضمنالكريمالقرآنأنغير

سبحانهاللهكتعليم،الإنسانبمعاشيتصلدنيويبمفهوم

ومنالحديد.استعمالداودوتعليمكلها،الاسماءلادم

سليمانكتعليممعجزةعلوماأنبياءهسبحانهاللهتعليمذلك

يعلم!لمماالإنسانعلم):تعالىقولهوفيالطر.منطق

بمعاشتتصلكثيرةعلوماتشملقدالدلالةفىإطلاقية

الدنيا.الحياةفيوسعيهالإنسان

العلمفيأتيالنبويةالسنةفيأما.النبويةالسنةفبمالعلم

يشملقدلكنه،الدينبأمورالعلمبمعنىالاولالمقامفى

أبيعنالترمذيسننفيوردماذلكومن.ذلكغير

:يقولعليطاللهرسولسمعتقالعنه،اللهرضيالدرداء

إلىطريقابهاللهسلكعلمافيهلمتغىطريقاسلك)ومن

العلم،لطالبرضاءأجنحتهالتفعالملائكةوان،الجنة

الأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالموان

كفضلالعابدعلىالعالموفضلالماء،فيالحيتانحتى

وإنالأنبياء،ورثةالعلماءإن،الكواكبسائرعلىالقمر

فمنالعلمورثواإنماولادرهما،دينارايورثوالمالأنبياء

العلمهوهناالأنبياءفميراثوافر(.بحظأخذبهأخذ

.أخرىأموراأقوامهمعلمواالأنبياءكانوإنأولآ،بالدين

الدالالدنيويبالمعنىالعلمإلىإشارةالحديثفيوردوقد

عنبعيداوالتفحصبالتجربةالإنسانيالتحصيلعلى

بأمرأعلم)أنتمضي!لهسقي:قولىفيكماالإل!،التشريع

صحيحفيالنخلتأبيرحولالمعروفالحديثفى(دنياكم

أمرتكمإذابشر.أنا)إمما:قالأنهأخرىروايةوفي.مسلم

منبشيءأمرتكمواذا.بهفخذوادينكممنبشيء

بشع.أنافإكلارأي،

القرأنكان.الإسلاميةالعربيةالحفارةفيالعلم

للحركةالأولىالأساسهماالشريفةالنبويةوالسنةالكريم

تطورتوقد.الإسلاميةالعربيةالحضارةفىالعلمية

الإسلاميةالعربيةالحفسارةفيالعلميةالممارساتوتشعبت

بمالإسلامانظر:.عقليةعلوموإلىنقليةشرعيةعلومإلى

الإسلامية؟الشريعة،الزكاة؟النبويالحديث؟الحج

الفلسفةبموالمسلمينالعربعندالعلوم؟الصوم،الصلاة

لإسلامية.ا

الحديتالمنظورمنالعلم

النظرياتيشملعاممفهومالمنظورهذامنالعلم

جمعهاتمالتيالمنظمةللمعارفالعمليةوالتطجيقات

بينها،العلاقاتودراسةوتطويرها،اكتشافهاأووتصنيفها،

أنواعاالعلماءويدرس.محددةمناهبرطرائقضمن

بعضيبحث،المثا!سبيلفعلى.الموضوعاتمنمختلفة

آخرونويفحص،الكونأصلعلىدلائلعنالعلماء

الحية.والنباتاتالحيواناتخلايافيالجزيئاتتركيب

حليحاولونأوسلوكنا،مسبباتعنيتحرونوآخرون

المجالاتتعددتمهماولكن.المعقدةالرياضيةالمشاكل

الطرقيستكشفونإنماكلهمالعلماءفإنفيها،يعملونالتي

العالم.بهايعملالتي

المشاهداتلتسجيلعلميةأساليبالعلماءيستعمل

نوياتتطويرعلىذلكبعديعملونثم.الحقائقوتجميع

وتتكونتوحيدها.أوالمترابطةالحقائقترتيبفىتساعدهم

تفسيرتحاولعامةقوانينأومبادئمنالعلميةالنظريات

حدوثوسببماشىءبهايحدثأوحدثالتيالكيفية

منالكثيرالعلماءلدىيتراكمعندماالعلمويتقدم.ذلك

القوانينلهذهأفضلفهملهمويتوافر،المفصلةالحقائق

الأساسية.والمبادئ

المعرفةمنجزءاتقبلأنعالميقتبرحهالنظريةولايمكن

درالمماتخلالمنصحتهامنالتحققيتملمماالعلمية

معرفةأيةفإن،الحقيقةوفي.وتجاربهمالاخرينالباحثين

ليبرهنمرارابالتجربةتفحصأنينبغي،علميةتكونكي

عنبمعزلتضعهللعلمالمميزةالصفةهذهصحتها.على

اللغاتتشملالتيالإنسانيةفالعلوم.الأخرىالمعرفةفروع

بالطبيعةالمتعلقةالأفكارمعتتعاملمثلا،والفنونوالفلسفة

علىالبرهنةيمكنلاالأفكارهذه.الحياةومعنىالإنسانية

نظامكانإنيخبرنافحصثمةفليسعلميا.صحتها

يحددأنامر!ئىبمقدوروليسصحيخا.معينفلسفي

فيعنهاالتعبيرمافنانحاولالتىالمشاعرعلميةبويقة

عنللبحثبتجربةيقومأنأحديستطيعلامثلما،لوحته

سيمفونية.اوشعريةقصيدةفيخطأ

فىالأخرىالمعرفةأنواععنأيضاالعلمويختلف

تطورجديدةأفكارعلىيعتمدالعلميالتقدمأنحقيقة

التيالعطمةالفنيةوالأعمالمحلها.تحلأوالقديمةالأفكار

ولكن،الفنيةالماضيروائعمحلتحللا،الآنإنتاجهايتم

منالعديدفيالنظرأعادتالمعاصرينالعلماءن!يات

المشاهداتوقادت.الأوائلالعلماءبهاامنالتيالأفكار

الموجودةالنظرياتتحديثإلىالعلماءالمتكررةوالتجارب

،الجديدةالاكتشافاتوباستمرار.جديدةنظرياتواقتراح

إلىيؤولسوفالحديثةالعلميةالنظرياتمنالمزيدفإن

تستطيعبهاأفضلنظرياتاستبداليتمأنويجب،القدم

المعرفةفإن،الطريقةوبهذه.الحقائقمنالمزيدتفسرأن

مستمرين.وتطورنموفيالعلمية



العلم368

العلمأهمية

التقنيةأساسيوفرفهوحياتنا.علىهائلتأثيرللعلم

التىالطاقةومصادروالتقنياتوالموادالمعدات:الحديثة

العلممصطلحويستعمل.سهولةأكثروأعمالناحياتناتجعل

العلمىالبحثعلىللدلالةبعفالأحيانفيالتطبيقي

العلماءاكتشافاتوتساعد.التقنيةتطويرعلىيركزالذي

.الكونفىومكانناأنفسناعنتصوراتناتشكيلعلىأيضا

الحديثالعلمغير.اليوميةحياتنافيالعلمأهمية

اصسياراتوافالطائرات.عديدةمثيرةبطرقحياتناوالتقنية

إلاهىماوالتلفازأطدائنوأوالحواسيبالاتصالاتوأقمار

الحياةغيرتالتيوالتقنيةالعلميةالاختراعاتبعض

أطاقةاتطويرإلىالذرةفيزيائييأبحاثوقادت.الإنسانية

الإنتاجوتصاعد.الطاقةمصادرمنمصدرالتكونالنووية

النباتاتمنجديدةسلالاتالعلماءطورعندماالزراعى

الحيويةالمضادأتاختراعوساعد.كفاءةأكثروأسمدة

منالعديدعلىاسميطرةفيالأخرىالجديدةوالأدوية

وعلمالتشريحعلمفىالدراساتوأدت.المعديةالأمراض

مدهشة،جديدةجراحيةتقنياتإلىالأعضاءوظائف

ممقدورهااكتى-اللهلماذن-الحياةإنقاذآلاتاختراعوإلى

وال!طيةاشئةمثلالبشريةالأعضاءبعضبوظائفالقيام

والقلب.

إلا،عديدةبطرقنفعتناقدالعلميةالإنجازاتأنورغم

للتقنيةاسريعفالنمو.أيضاخطرةمشاكللناأوجدتأنها

خطيرةجانبيةنتائجإلىأدى،المثالسبيلعلى،الصناعية

المتحققةالإنجازاتوقادت.الوقودونقصانالبيئىكالتلوث

الشامل.الدمارأسلحةتطويرإلىالنوويةالأبحاثفي

المتقدمالأحيائيالبحثأنمنالخاوفالناسبعضوتراود

للمرضمسببةجديدةوفيروساتجراثيمينتجسوف

أنظمةأنمنقلقالناسيساوركما.للأدويةومقاومة

الشخصية.الخصوصيةتدميرإلىتؤديقدالمعلومات

أطعلمالتقنيةالتطجيقاتلبعضالضارةالتأثيراتأدت

ولكن.العلميالبحثقيمةفىالتشكيكإلىالناسببعض

نإبلكله،طالحاأوكلهصالحاليسذأتهحدفيالعلم

والحكوماتالأعمالرجاليختارهاالتيالالمشخدامات

تلككانتإنتحددالتىهيالعلميةللمعرفةوالأفراد

أكثرلمناقشة.الأذىبهتلحقأوالمجتمعستساعدالمعرفة

التقنية.انظر:،الجانبيةوتأثيراتهاالتقنيةمنافععنتفصيلا

علىكثيراالعلمأثر.الفلسفىالفكرفيالعلمأهمية

ففيحولنا.منالعالموإلىأنفسناإلىبهانن!التىالطريقة

الأحداثأنيعتقدونالناسأغلبكان،القديمةالعصور

تأثيرعنصادر،لهميقعمماآخرشحىءوكلالطيعية

الأرواحأنيعتقدونكانوا،المثالسبيلفعلى.الأرواح

.الأمراضتسببالشريرةوالأرواحالغضبى

إلىبادرواالذينأوائلبينمنالقدامىالإغريقكان

الظواهرتحليلفيوالتعليلالنظاميةالمشاهداتاستعمال

اتجهت،العلميللتفكيرالتدريجيومإلتطور.الطيعية

غامضةروحيةلقوىنتاجاباعتبارهاالطيعةإلىالمشاهدات

بأنيشعرونالناسبدأ،ذلكمنوبدلأ.تدريجياتتضاءل

العلم.خلالمنعليهاوالسيطرةفهمهايمكنالطبيعة

عبرمتزايدنحوعلىالعلميةالاكتشافاتوأثرت

فىوموقعهالإنسانطبيعةحولالفلسفياغ!صافىاسش!ت

على،الميلاديعشرالسادسالقرنأواسطففى.الكون

كوبرنيكوسنيكولاسالبولنديالفل!صاعتقد،المثالسبيل

نأوبرغبم.الشمسحولتدوروالكواكبألارضأن

بينقويةمعارضةأثارتفإنهالاحقا،صحتهاأثبتتنظريته

كانواإذ،الوقتذلكفىالكنيسةورجالالفلاسفة

والبشرللأرضأن،الزمنمنطويلةفترةمنذيعتقدون

والنجومالشمسلأن،خاصةأهميةعليها،الذين

.الأرضحولتدوروالكواكب

البريطانيالطيعةعالمطرحهاالتيالنظرياتوأثارت

جدلاالميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطفىداروينتشارلز

الدينورجالالفلاسفةبعضعارضإذعنيفابمودينيافلسفئا

قدوالنباتاتالحيواناتأنواعكلبأنتفيدالتىداروينفكرة

المشتركين.الأسلافمنقلةمنتدريجيا()نشأتتطورت

بأنالاعتقادتناقضهذهوالارتقاءالنشوءنظريةأنوأكدوا

خاصة.وذهنيةعاطفيةميزاتعليهموأممبغالبشر،خلقالله

مجالاتفىالحاضروقتناحتىمستمراالجدلهذايزالوما

القرنأواخروفي.الطبيعيالانتخابانظر:.كثيرةعلمية

طرح،الميلاديينالعشرينالقرنوبداياتعشر،التاسع

حوافزأنمفادهانظريةفرويدسيجموندالنممساويالطيب

الإنساني.اسملوكجوانبمنالكثيرعلىتسيطراللاوعى

يمتلكالذيالمدىعنجادةأسئلةوكتالاتهأبحاثهأثارتوقد

تصرفاتهم.عنمسؤولينويكونون،حرةإرادةالناسفيه

سيجموند.،فرويد،والارتقاءلنشوءانظر:ا

تغيرجديدةعلميةن!ياتبدأت،أم009عامومنذ

قدرتناوحدود،الواقعطبيعةحولالفلسفيةالنظروجهات

،المثالسبيلعلىأم،509عامففي.بدقةمراقبتهعلى

الخاصةنظريتهأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالفيزيائينشر

منبعضامثير،نحوعلىنظريتهغيرتوقد.النسبيةعن

والكتلةوالمكانبالزمانالمتعلقةالأساسيةالأفكارأهم

مشاهداتناأنعلىالمثال!بيلعلى،نصتإذ؟والحركة

المشاهد.بحركةتتأثرفهى،مطلقةليعستوالمكانللزمان

النسبية.انظر:



العلمفروع

مجموعاتأربعإلىالعلميةالدراسةتقسيميمكن

علوم3-الطبيعيةالعلوم2-والمنطقالرياضيات-أ:رئيسية

التقسيماتهذهوضمن.الاجتماعيةالعلوم-4الحياة

ذاتالصغيرةالمجموعاتمنالعديدهنالكالرئيسية

وعلمالنفسوعلمالإنسانفعلم.المتقاربةالاختصاصات

شضمنهاسلوكيةعلوم،المثالسبيلعلى،الاجتماع

الأرصادوعلمالأرضوعلم.الاجتماعيةالعلوممجموعة

تتجمعالطبيعيالمحيطاتوعلمالطبيعيةالجغرافيةوعلمالجوية

الطيعية.العلوممجموعةضمنالأرضعلوماسمتحتمعا

ظهرمتزايد،نحوعلىوتعقدهاالعلميةالمعرفةوبنمو

نفسه،الوقتوفى.الجديدةالدراسةمجالاتمنالعديد

أقلأصبحتالعلميةالمجالاتبينالفاصلةالحدودفإن

وأصبحالعلوممجالاتمنالعديدتداخلإذوضوحا،

وبدأيةالعلومأحدنهايةتحديد،الأحيانمنكثيرفىصعبا،

،الذرةتركيبمعيتعاملوالفيزياءالكيمياءمنفكلآخر.

صخورعمريدرسالأرضوعلمالإحماتةعلممنوكل

منالعلميةالإنجازاتأهممنالعديدتحققولقد.الأرض

الختلفة.العلمفروعبينوالوسائلالأفكارتبادل

إلىكثيراتتداخلالعلومأصبحت،الحالاتبعضوفى

وأ!نمنأبراء!نترط،متداخلةمجالاتنشوءحد

أجزاءبينالحيويةالكيمياءتربط،المثالسبيلفعلىأكثر.

الكيميائيةالعملياتدراسةفيوالكيمياءالأحياءحقلىمن

علمويعتمد.الحيةوالنباتاتالحيواناتفىتحدثالتى

فيالأرضوعلمالاقتصادعلىالاقتصاديالآرض

والفضةكالذهبالطبيعيةالمصادرتوزيععنالتحري

عنمسفصلةمقالاتالعالميةالعربيةالموسوعةوفى،والنفط

الجزء.هذافىنوقشتالتيالعلمفروعمنالعديد

المقالاتانظر،المقالاتبهذهكاملةقائمةعلىوللحصول

المقالة.هذهنهايةفيالصلةذات

علىوالمنطقالرياضياتتعتمدلا.والمنطقالرياضيات

العلم،منجزءااعتبارهمايمكنولكن،التجريبيالفحص

تقريئا؟العلميةالدراساتكلفيأساسيتانوسيلتانلأنهما

دقيقةصياغاتإعدادمنالعلماءالرياضياتتمكنإذ

عمارقميةتوقعاتوتقديم،ونظرياتهمأبحاثهملنتائج

كلأساسالمنطقويوفر.المستقبلفييحدثأنيمكن

العلمي.التعليل

علم:وهيالرئيسيةالفروعمنالعديدوللرياضيات

الرياضياتفروعمنالعديدأساسيوفرالذي،الحساب

بها.الحسابوأساليبالأعداددراسةوهو.الأخرى

رياضيةجملوهي،المعادلاتحلعلىالجبرعلمويشتمل

الجبرية،المعادلاتوفي.جبريتينعبارتينتساويعلىتنص

936العلم

ويستعمل.المجهولةالكمياتلتمثيلالحروفتستعمل

المتعلقةالمسائلحلفيوالتكاملالتفاضلحساب

الرليضيةبالعلاقاتالهندسةعلمويهتم.المتغيرةبالكميات

فيالصلبةوالأجساموالسطوحوالزواياوالخطوطللنقاط

وقوعاحتمالدرجةمعالاحتمالاتعلمويتعامل.الفراغ

منكبيرةمقاديرتحليلفىالإحصاءويستعمل،معينحدث

دلالة.ذاتاتجاهاتعنبحثاالرقميةالمعلومات

الاستنتاجيالمنطقمنكلعلىالعلميالتعليلويعتمد

يستنتج،الاستنتاجيالمنطقفباستعمال.الاستقرائيوالمنطق

يتعلقاستنتاجامعروفةعلميةمبادئأوقواعدمنالعالم

وأالقواعددقةعلىالعالماستنتاجدقةوتعتمدمحدد،بسؤال

الاستقرائيالمنطقيتطلببينماواكتمالها؟المستعملةالمبادئ

ما،حدثأولتجربةمتكررةبمشاهداتيقومأنالعالممن

يكونأنللعالميمكن،العديدةالمشاهداتتلكومن

الاستقراء.،الاستنتاجيةالطريقةانو:عاما.استنتاجا

،الكونطبيعةالطيعيةالعلومتتفحص.الطبيعيةالعلوم

الذراتمنوصفاتها،الجامدةالمادةبنيةتدرسفهي

الطيعية:العلوموتضم،الشاسعةالمجراتإلىالضئيلة

علم-4الأرض3-علمالكيمياء2-الفلكعلم-أ

الفيزياء.علم5-الجويةالأرصاد

والمجراتوالنيازكالمذنباتيدرسالفلكعلم

ويرسم.الأخرىالفضائيةوالأجساموالنجوموالكواكب

ويتحرونالسماويةالأجساملمواقعخرائطالفلكيون

كمافيها.تحدثالتيوالكيميائيةالفيزيائيةالعمليات

وتاريخه.وحجمهوتركيبهالكونبنيةيدرسون

لتحديدوالاصطناعيةالطيعيةالموادتدرسالكيمياء

معتتحدعندماتحدثالتىوالتغيراتومكوناتهاتراكيبها

الجزيئاتالكيميائيونويفصل.أخرىموادلتشكلبعضها

،جديدةبوائقمترابطةوضعهايعيدونثمبعضها،عن

الكيميائيةالتفاعلاتحدوثأسباباكتشافويحاولون

أغلبمعالعضويةالكيمياءتتعاملفيها.التحكموكيفية

تهتمحينفي،الكربونعنصرعلىتحتويالتىالمركبات

وتدرس،الأخرىالمركباتبكلاللاعفمويةالكيمياء

بينماواستعمالاتها،المشعةالموادايرشعاعيةالكيمياء

الت!الختلفةالكيميائيةالصفاتالمجسمةالكيمياءتفحص

الموقعفيمتطابقةصيغذاتمركباتتختلفعندماتنتج

الكيمياءوتدرسالأبعاد.ثلاثيالفراغفيلذراتهاالنسبى

الأخرىالطاقةوأشكالوالحرارةالضوءتأثيراتالفيزيائية

الكيميائية.العملياتعلى

وتأريخها.وبنيتهاالأرضتركيبتدرسالجيولوجيا

مثلقوىبهاتغيرالتيالكيفيةالجيولوجيونويحلل

وأالرياحعنالناتحةوالتعريةالبركانيةوالانفجاراتالزلازل



العلم037

التيوالموادالنيازكيدرسونكما.الأرضسطحالماء،

الصخورعلمالجيولوجيافروعوتضمالقمر.منجلبت

يدرسالذيالمعاد!وعلمالصخور،بدراسةيعنىالذي

أ!زاتابدراسةيعنىأصذياالزلازلوعلم،المعادن

"الجيوكرونوا!جيا"الجيولوجيالتأريخوعلم،الأرضية

وأقسامها.الأرضوتأريخعمرتحديدفىيبحثالذي

أظروفواالأرض!جودراسةهوالجويةالأرصادعلم

الجويةالأرصادفيالختصونويحاول.الطقستنتجالتي

محسنةأجهزةتطويرعلىويعملون،الجويةال!وفتوقع

تقنياتعنأيضايبحثونكماالجو،حوللتجمئالمعطات

المناخعلماءويحل!.دقةأكثربالطقسالتنبؤلجعلأفضل

مناخيش!!لالذيالعامنمطهلتحديدالطقساتجاهات

معينة.منطقة

الفيزيائيونويدرس.قةأ!إوابالمادةيعنىالفدزياءعلم

ا!هموتواوالضوءوالحرارةالميكاني!ط(الطيعة)علماء

ويتعلة!.المادةوصفاتوالمغنطيسيةالكهربائيةوالظواهر

ويركزوصفاتها.الذراتبنىبدراسةالذريةالفيزياءعلم

وسلوكها.الذراتنوىبنيةعلىالنوويةالفيزياءعلم

الإل!ضروناتطبيعةمعالجسيماتفيزياءعلمويتعامل

أصغرهىالتيالاخرىالدقيقةالمادةوأجزاءوالبروتونات

عندالمادةسلوكالتقريسعلمويدرس.الذريةالنوىمن

فيزياءعلميدرسبينماجذا،المنخفضةالحرارةدرجات

مرتفعةحرارةدرجاتعندالمؤينةالغازاتسلوكاللازما

البلوراتصفاتالصلبةالحالةفيزياءعلمويدرسجدا.

.الأخرىاالصلبةوالمواددرجةلأقصىالنقية

علمأو،الحيويةالعلومأيضاوتسمى.الحياةعلوم

مجالانوهنالك.الحيةالكائناتبدراسسةوتعنىالأحياء

معيتعاملالذيالناتعلمهماالحياةعلومفيرئيسان

العلمى.الححتمحالاتمعظمفىرائدادوراتؤديالحديثةالتقنية

سرعةقياسدى(مركزةضوئية)ألتمعةالليررأعلاهالفيزياءعالميستغل

هوائى.تيار

.الحيواناتمعيتعاملالذيالحيوانوعلم،النباتات

إضافيةفروعإلىوالحيوانالنباتعلمىمنكلويقسم

دراسةمجالاتإلىأيضامنهاكلتقسيميمكنمختلفة

الرئيسيةالحياةعلومفروعأغلبوتنطبق.متخصصة

وتتداخل.والنباتاتالحيواناتمنكلعلىمتساوبشكل

الأعضاءوظائفوعلماضشريحاكعل!االفروعمنأصعديدا

الطب.دراسةفىكبيربقدروتسهمبعض،معبعضها

الطب.انظر:

ويفحص.الحيةالخلوقاتبنىيدرساللشريحعلم

ترتبطالتيوالكيفيةالكائناتأجزاءالتشريحفيالختصون

معالأنسجةعلمويتعاملبعضها.معألاجزاءتلكبها

.المنفردةللخلاياالدقيقةالبنىيمالخلاياوعلمالأنسجة

والاختلافالتشابهأوجهيدرسالمقارنالتشريحعلم

الطريقةعنإشاراتويعطى،الحيواناتأجسامبنيةفى

خلالها.منالحيواناتبعضتطورتالتىالمحتملة

الطيعيةبالوظائفيعنىالأعضاءوظانفعلم

يدرس،المثالسبيلفعلىوأقسامها.الحيةللمخلوقات

الأليافبهاتنقلالتيالكيفيةالعلمهذافيالختصون

الطعامالكائناتبهاتتناولالتيوالطريقةالنبضاتالعصبية

الكيميائيةالعملياتالحيويةالكيمياءوتتناول.وتستعمله

الختلفة،والنباتاتالحيواناتأجزاءفعالياتفىالداخلة

التيالفيزيائيةالعملياتالحيويةالفيزياءعلموشحرى

الختلفة.الحيةالخلوقاتأجزاءأداءفىتسهم

تورثالتىبالطريقةالوراثةعلميعنى.الأخرىالفروع

علمويدرس.ذريتهاإلىصفاتهاوالحيواناتالنباتاتبها

الأخر!االكبيرةوالجزيئاتالبروتيناتبنيةالجزئيةالأحياء

الإحاثةعلميتحرىبينماووظائفها،للحياةالضرورية

قبلماعصورفيموجودةكانتالتيالحياةأشكال

أما.الحيةالخلوقاتبتصنيفالتصنيفعلمويقوم.التاريخ

الأحيائيمإلأساسفيتعاملالاجتماعيالأحياءعلم

علمويركز.الأخرىوالحيواناتللبشرالاجتماعىللسلوك

وبينهاجه!منالحيةالكائناتبينالعلاقاتعلىالبيئة

.أخرىجهةمنبيئتهاوبين

منمعينةأنوأععلىالحياةعلومبعضوتركز

بدراسةالبكتريولوجيايختص،المثالسبيلفعلى.الكائنات

بعضوتدرسالطيور.بدراسةالطيورعلمويعني،الجراثيم

ذإ،معينةبيئةفىتعيع!التىالكائناتالاخرىالحياةعلوم

النباتات،المثالسبيلعلى،البحريةالأجاءعلميدرس

البحرية.والحيوانات

وألمجموعاتالأفرادمعتتعاملىالاجتماعيةالعلوم

علىتركزوهي.الإنسانيالمجتمعتكونالتيوالمؤسسات

وعلى،وعوائلهمالأفرادبينوالتفاعلاتالإنسانيةالعلاقات
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والحكوماتالمدنوعلى،العرقيةأوالدينيةالمجموعات

الاجتص،ععلماءويحاول.الأخرىالبشريةوالمجموعات

صعبةمهمتهمولكن.الإنسافيللسلوكعامةقوانينتطوير

كائناتعلىتشتملفيهامتحكمتجاربتصميملصعوبة

كثيرايعتمدواأنالاجتماععلماءعلىفإنلذلك.بشرية

بغيةللمعلوماتالمنتظموالتجميعالدقيقةالمشاهداتعلى

الإحصائيةالنماذجاستعمالويعد.استنتاجاتهمإلىالتوصل

فيالنظرياتوتطويرالمعلوماتتحليلفيمهماأمراوالرياضية

العلومفىالرئيسةالفروعوتضم.الاجتماعيةالعلوم

علم3-الاقتصادعلم2-الإنسانعلمأ-:الاجتماعية

.الاجتماععلم5-النفسعلم-4السياسة

الإنسانيةالحضاراتوتطوربأصليعنىالإنسانعلم

الإنسانعلمعلماءويدرس.البشريةالجسديةوالصفات

فيماوالاختلافالتشابهلتحديدالختلفةالبشرمجموعات

والحياةوالعاداتوالمعتقداتالفنونيقارنونفهمبينها.

وقيمالاجتماعيةوالعلاقاتواللغاتوالاختراعاتاليومية

منالحضاريالتطورالآثارعلمويتالغ.الختلفةالحضارات

القديمالإنسانصنعهاالتيالأدواتدراساتخلال

واستعملوها.

الساالناسبهاينتجالتيبالكيفيةيعنىالاقتصادعلم

استعمالها.وسبل،بينهمتوزيعهاوطريقة،والخدمات

مثلمجالاتفيالناشئةالمشاكلمعالاقتصاديونويتعامل

والأسعار،الأجوروتحديد،بالعمالالإدارةعلاقات

الحواسيبويستعملون.الطبيعيةالمصادرواستعمال

تمكنهمالتيالرياضيةالنماذجلبناءالإحصائيوالتحليل

الاقتصاديةالأنظمةبهاتعملالتيالطريقةتحديدمن

الأنظمة.فيالتغيراتبتأثيروللتنبؤ،الختلفة

والأحزابالحكومةأشكاليدرسالسياسةعلم

وجوانبوالانتخاباتالضغطوجماعاتالسياممية

نظرياتتطويرالسياسةعلماءويحاول.الأخرىالسياسة

أنواععلىللتعرفويسعون.والسلوكالسياسيةالقوةعن

ظلفيللناسالمنافعأقصىتقدمأنيمكنالتيالحكومات

الرأيباستطلاعأيضايقومونأنهمكما.معينةظروف

.العام

.والسلوكالذهنيةالعملياتبتفحصيعنىالنفسعلم

الأعصابعملكيفيةالوظيفيونالنفسعلماءويدرس

ويسجلونفيراقبونالسلوكيونالنفسعلماءأما.والدماغ

معبعضهاالأخرىوالحيواناتالناسبهايرتبطالتىالطرق

دراسةفىالنظاميةالطرقيستعملونوهم.البيئةومعبعض

كما.لثعخصياتهمومميزاتومشاعرهمالناسأفكار

الذهنيةالاضطراباتأسبابأيضاالنفسعلماءيستكشف

الممكنة.العلاجوطرق

وحياةالإنسانىالمجتمعطبيعةيدرسالاجدماععلم

فىالاجتماععلماءويبحثوتطورهما.وأصلهماالجماعة

ما.مجتمعفييوالجماعاتالأفرادبينالمتبادلةالعلاقات

والعواملالسلوكومعاييرالحضاريةالمؤثراتويدرسون

الاجتماعيةالظروفعلىتؤثرأنيمكنالتيالأخرى

والطلاقالجريمةأسبابأيضايستكشفونكما،العامة

.الأخرىالاجتماعيةوالمشاكلوالفقر

العلماءيعملكيف

علىتشتملأنيمكنإيداععمليةالعلميالبحث

الإنجازاتتتحققأنويحتمل.الاساليبمنمختلفةأنواع

الخيالشطحاتأوالدؤوبالشاقالعملبفضلالمهمة

فيمهمادوراتؤديأنللمصادفةحتىويمكن،المفاجئة

ألكسندرالسيرأكتشفالمثالسبيلفعلى.العلميةالعملية

مصادفةالبنسلين،بريطانىبكتريولوجياعالموهو،فيلمنج

البنس!يليومعفنمنقطعةأنلاحظعندماام،289عام

تفحصوعندمابكتيريا،علىيحتويمخبرياصحنالوثت

قتلت.قدالعفنحولالبكتيرياأنرأى،الصحن

قيامهمأثناءالطرقمنالعديدالعلماءيستعمل

:الطرقهذهوتشمل،النظرياتوتطويربالاكتشافات

استعمال3-المعلوماتتصنيف2-الطبيعةمشاهدات-ا

)تفسيرالفرضيةصياغة5-التجاربإجراء-4المنطق

معظمويتضمنرياضيا.النتائجعنالتعبير6-(مقترح

.الخطواتهذهكلأوبعضالعلميالبحث

العلمية.الطرقأقدمإحدىتعد.الطبيعةمشاهدات

والبابليونالقدامىالمصريوندرس،المثالسبيلفعلى

بتغيراتالتنبؤتعلمواوبذلك،السماويةالأجرامحركات

وفيوحصادها.المحاصيللزرعالأوقاتوأفضل،الفصول

تشارلزراقب،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

مناطقمنالعديدفيوالحيواناتالنباتاتبدقةداروين

البريطانيةالعلميةالبعثةمعطبيعةعالمعملهأثناءالعالم

وقد.بيجلالبريطانيةالملكيةالبحريةسفينةمقعلى

داروينالرحلةأثناءجمعتالتيالعيناتدراسةساعدت

قدالحديثةالأنواعأنعلىتنصالتينظرشهتطويرفى

عددا.أقلسابقةأنواعمنتطورت

تصنيفيكشفأنيمكن.المعلوماتتصنيف

أواسطففي.المشاهدةالحقائقبينالعلاقاتعنالمعلومات

الروسيالكيميائيصنف،الميلاديعشرالتاسعالقرن

فيمجموعاتأوعائلاتإلىالعناصر،مندليفدمتري

وعدى.الدوريالعناصرجدولاسمعليهأطلقمخطط

علىالمتشابهةالصفاتذاتالعناصرظهرتالجدول

الجدولفىالموجودةالفراغاتودلت،منتظمةمسافات
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لاحقاالعلماءبرهنوقد.معروفةتكنلمالتيالعناصرعلى

اكتشفواعندما،النظاميمندليفتصنيفأهميةعلى

محددةكيميائيةخصائصذات،جديدةعناصروجود

.الفراغاتملأت

استنباطمنالعلماءالمنطقيمكن.المنطقاستعمال

القرنأواخرففى.المتوافرةالمعلوماتمنالاستنتاجات

وينولهلميدعىألمانيفيزيائيدرس،الميلاديعشرالتاسع

السائلةالموادتشعهاالتىوالطاقةالحرارةدرجةبينالعلاقة

مثلةالأمنللعديددراستهوبعد.المسخنةالصلبةوالمواد

المادةحرارةدرجةضربحاص!أنلاحظ،المحددة

يذللإشعاعالموجيبالطولالمسخسةالصلبةأوالسائلة

الرقمدائماينتج،تلكالحرارةدرجةعندالقصوىالشدة

وأالصلبةالموادكلفحصيستطعلموينأنوركم.نفسه

نأيستشجكىالاستقرائيالمنطقاستعملأنهإلا،السائلة

أصسائلةاالموادلكلالقيمةبذاتعام،ثابتالرقمهذا

الفيزيائىتركيبهاعنالنظربغضالمسخنةوالصلبة

والكيميافط.

تطويرفيرئيسيةوسيلةيعد.التجاربإجراء

ومنالهيثموابنالرازيويعدواختبارها.العلميةالنظريات

التجريبأنأدركواالذينالعلماءأوائلمنجاليليوبعدهما

الطبيعة.قوأنينعنالكشففىيساعدأنيمكنالنظامي

فىجاليليوشرع،الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرففى

المادةخصائصلدراسةبدقةمصممةتجاربإجراء

ذاتكراتدحرجةخلالومنحركتها.أثناءالأسماسية

الموادكلأناكتشف،مائلةسطوحأسفلمختلفةأوزان

فىالزيادة)معدلالتسارعبذأتالأرضإلىتسقط

وفي.أخرىقوةأوالهواءمقاومةتبطهالمما(،السرعة

هارفي،وليماستعمل،الميلاديعشرالسالغالقرنأوائل

كيفيةعلىللتعرفالتجريبيةالطهريقة،إنجليزيطبيبوهو

نبضعندقيقةبدراساتوقام،الجسمخلالالدمدوران

وحيوانيةبشريةجثثاوشرحالبشر،عندالقلبونبضالدم

الدميفجخالقلبأنهارفيواستنتجفحصها.بغرض

إلىيعودالدموأن،الجسمأنحاءكلإلىالشرايينخلال

.الأوردةخلالالقلب

موهبهةالفرضيةصياشةتمطب.الفرفميةصياغة

المقترحةتفسيرأتهمفىالعلماءويستندوإبداعا.ومهارة

يمكنفرضياتلصياغةويسعون،المتوافرةالمعلوماتعلي

المترابطة.الحقائقتوحيدأوترتيبأوتفسيرفىتساعدأن

أخرىوسائلوأية،التجريبذلكبعديستعملونثم

الكوكباكتشافنتجوقد.فرضياتهمصحةمنللتأكد

صياغةالميلاديعشرالتاميعالقرنأواسطفينبتون

الذي،أورانوسالكوكبأنالفلكيونلاحظإذ؟فرضية

توقعتهالذيالموقعفىدومايكنلم،الكواكبأبعدعدوه

القوانينأنالفلكيينبعضاستنتج.والحركةالجاذبيةقوانين

الشمس.منالكبيرةالمسافاتهذهمثلعندتصحلا

قدأورانوسمدارفىالتغيراتأنافترضواآخرينولكن

وبحساب،مجهولكوكبمنجذبلقوةنتيجةتكون

المدار،علىيؤثركيالكوكبهذالمثلالمحتملالموقع

.نبتونكوكبالنهايةفىالفلكيوناكتشف

عنالتعبيريقودأنيمكنرياضيا.النتائجعنالتعبير

التيالطريقةحولقيمةعميقةنظراتإلىرياضياالنتائج

نتابجوصففيالرياضياتجاليليواستعم!!العالما.بهايعم!!

التيالمسافةتحديدوفي،الساقطةبالأجسامالمتعلقةتجارله

العالمطوروقد.معينةزمنيةفترةخلالساقطجسميقطعها

،الميلاديعشرالسابعالقرنفىنيوتنإسحقالإنجليزي

علىالحركةانواعمنالعديدفسرتللجاذبيةرياضيةنظرية

العشرينالقرنأوائلوفي.الكونمدىوعلىالأرض

نأأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالفيزيائىوجد،الميلادي

وتنص2.سكط-:المعادلةوفقبالطاقةترتبطالكتلة

الكتلةضربحاصلتساوي)ط(الطاقةأنعلىالمعادلة

هذهأصبحتوقد2(.)سالضوءسرعةمربعفي)ك(

النووية.الطاقةلتطويرالأسال!لاحقاالمعادلة

تاريخيةنبذة

بشأنالبشرينتابالفضولكان،الأزمانأقدممذ

بالافالحضارةبزوغوقبل.بهميحيطالذيأسمالعا

ظواهرتفسيروحاولواالإحصاء،الناستعلم،السنين

عاداتودرسواالقمر.وحالاتوغروبهاالشمسشروق

يمكنالنباتاتبعضأنوعرفوايصطادونها،التىالحيوانات

الأساسيةالمعارفبعضواكتسبوا،أدويةتستعملأن

بدايةمؤشركانتالإنجازاتهذه.الطبيعةمنالأخرى

الطيعةلفهمالأولىالمحاولاتبينمنوكانت،العلم

والطبالرياضياتكانت،عاموبشكلعليها.والسيطرة

وعلومالطبيعيةالعلوموتبعتها،تطورتالتيالعلومأوائلمن

الاجتماعية.والعلومالحياة

طورتهاالتيالعلومتعاملت.المبكرةالحضارات

الأمورمعرئيسيبشكلالأولىالحضارأتشعوب

لتسجيلالرياضياتاستعملت،المثالسبيلفعلى.العلمية

الفلكعلموفربينما،والحكوميةالتجاريةالمعاملات

المحاصيلزرعمواسموتحديدالوقتلمعرفةالأساس

إلىتعودمبكرةفترةفىالمصريوندرسوقد.وحصادها

وحسابالفصولبحلولللتنبؤالسماءالميلاد،قبل0003

استعملكما.السنويالنيلنهرفيضانحدوثموعد

القياساتوإجراءالملكيةخطوطلتحديدالهندسةالمصريون
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بعضعرفواكما،ضخمةأهراماتلبناءإليهااحتاجواالتي

واستخدموا،والجراحةالأعضاءوظائفوعلمالتشريحعلم

موتاهم.تحنيطفيذلك

للإحصاءنظاماالناساستعمل،القديمةبابلوفى

الدائرةأسالرهووهذا0،6الرقممضاعفاتمنيتكون

06منتتكونالتىوالساعة،درجة036منتتكونالتي

التربيعية،والجذوروالتربيعالكسورفهمواكما.دقيقة

الكواكبلحركةمعقدةرياضيةنماذجأيضاوطوروا

مشاهداتهممكنتهموقد.الأخرىالسماويةوالأجسام

والخسوفالشمسيالكسوفتوقعمنللسماءالتفصيلية

.الأخرىالفلكيةوالظواهرالقمري

منقصيرةفترةبعدوالهنديةالصينيةالحضارتاننشأت

قبلالرابعالقرنوبحلول.والبابليةالمصريةالحضارتين

السماء،فيالرئيسيةالنجومخرائطالصينيونرسمالميلاد،

البابليين.شأنشأنهموالخسوفتوبالكسوففىونجحوا

!ما.الخاصالرياضىنظامهمالقدامىللصينيينوكان

أخرىطبيةومهاراتبالإبرالوخزعلاجطورواأنهم

الطبوتعامليذكر.تغييردونالحاليعصرناإلىتناقلوها

حدعلىالأمراضوعلاجالوقايةمعالقديمةالهندفي

منالعديدوالمسلمونالعربالجراحونوأجرىسواء.

والجراحةالعيونعملياتذلكفيبماالجراحيةالعمليات

وطورواالصفرالعربالرياضيوناخترعكما،التجميلية

.الاننستعملهاالتيالعربيةالهنديةالأرقام

معرفةالأمريكتينفيالمتطورةالحضاراتلأقدمكان

الحضاراتأولىومن.والرياضياتالفلكبعلمعملية

طورواالذين،المكسيكفيالأولمكهنودحضارةالرئيسية

الميلاداقبل002عاميبينيمتدوتقويماللعدنظاما

تقريبا،ميلادي052عاموبحلولالميلاد.قبلأ..وعام

حركاتيدرسونوالمكسيكالوسطىأمريكافىالماياكان

مراصدهم،منوالكواكبوالنجوموالقمرالشمس

المجالينفيالتقويميطورواكيالفلكيةمعرفتهمواستعملوا

.متقدمرياضىنظاملهمكانكما،والمدنىالديني

هنودحكم،الميلاديعشرالخامسالقرنوخلال

إمبراطورياتبيروفيالإنكاوهنودالمكسيكفيالأزتك

التقويمعمخرعلىالأزتكتركهاالتيالنقوشوتمثل.قوية

عنفضلا،المنتظمةالسماويةالأجسامحركاتالمشحهور

واستعملالشهر.أيامعلىالدالةوالرموزالدينيةالرموز

.والطرقالبناياتإنشاءفىالرياضياتالإنكا

منعلميتراثأعظمالإغريقترك.القديمةاليونان

نظرياتتطويرعلىأكدواإذ،القديمةالشعوبكلبين

بدأ،منأولوكانوا،العالمبهايعملالتيالكيفيةعنعامة

.الخرافاتعنالعلميةالأفكارفصل،منظمنحوعلى

يدعىإغريقيطبيبذكرالميلاد،قبل04.عامنحوفي

نأالجسمبمقدوروأن،طبيعيةألممباباللأمراضأنأبقراط

منفصلعلمالطبأنعرفطبيبأولوكان.نفسهيداوي

أرسطو،درسالميلاد،قبلالرابعالقرنوخلال.الخرافاتعن

مجالاتمنالعديد،الإغريقالفلاسفةأشهرأحدكانالذي

تنوععنالمعلوماتمنهائلاقدراأرسطوجمعوقد.العلم

إلىالحاجةوأظهروسلوكها،وبنيتهاوالنباتاتالحيوانات

المنطقطورأنهكما.المراقبةأهميةوأدركالمعرفةتصنيف

.الاستنتاجاتإلىللتوصلوسيلةالاستدلالي

رياضياتمنتطوراأكثرالإغريقيةالرياضياتكانت

الذينالأقوامأولالإغريقوأصبح.أخرىقديمةحضارةأية

وطوروا،البحتةالتطجيقيةاستعمالاتهاعنالرياضياتفصلوا

العباراتصحةعلىالبرهنةبغيةللاستنتاجمنتظمةطرقا

طاليسكانالميلاد،قبل003عاموبحلول.الرياضية

ارتقواقداخرونإغريقورياضيونوإقليدسوفيثاغورث

درجةإلىمنفردامنطقيانظافاباعتبارهابالهندسة

الرياضياتدراسةبأنيؤمنونالإغريقوكان.الاكتمال

فعلى.مطلقبشكلومؤكدةأزليةمعرفةتنتجأنيمكن

مبادئمنمبدأصحةعلىالبرهنةتتمإنما،المثالسبيل

الوقت.طوالكذلكيبقىحتى،الهندسة

العملية؟بالأموراهتمامالإغريقعلماءلبعضكان

أجرى،المثالسبيلعلىالميلاد،قبلالثالثالقرنفخلال

مناكتشفتجاربأرخميدسالإغريقيوالخترعالرياضي

هذهأدتوقد.والبكرةالرافعةالذراعقوانينخلالها

تحريكبسهولةتعستطيعآلاتصنعإلىالاكتشافات

ثقيلة.أحمال

الأرضحجموقاسوا،للنجومخرائطالإغريقرسم

عدوهاالتيالدائرةالفلكيونواستعمل.مدهشةبدقة

وقدللسماء.أنموذخاباعتبارها،الأكملالرياضيالشكل

التيالاليةوالأنظمةالرياضيةالنماذجمنالعديداستنبطوا

وفي.الدائريةالمساراتبدلالةالكواكبحركاتفسرت

الفلكيينأشهرأحد-بطليموسقدم،الميلاديالثانيالقرن

الإغريقالفلكيينأفكارولخصأفكاره-القديمةالعصورفي

ذكر،الكتابهذاوفيالمجسطى.كتابفيألاوائل

فيالأرضحولتتحركوالكواكبالشمسأنبطليموس

نظريةمنمعدلةصوراالفلكيونتبنىوقد.دأئريةمدارات

منلأكثرالكونفىالأرصمركزيةحولبطليموس

سنة.0041

الإنجازاتمنالعديدحققواالقدامىالإغريقأنورغم

تعانيكانتالعلممعتعاملهمطريقةفإن،المهمةالعلمية

معرفةالرياضياتاناعتقادهمبسببالقصور؟منفميئا

أنهاقطالإغريقيلاحظلم.أزلينحوعلىوثابتةصادقة
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الطبيعةوصفاتالحركةفيزياءتحليلفيتستعملأنيمكن

هذهأهميةيكتشفوألمأنهمكمادوما.تتغيرالتيالأخرى

استنتاجاتهممنالعديدوكان.نظاميبشكلالمشاهدات

منبدلأالصائبةالبديهةإلىاستندتلأنهازائفابم

اعتماداخطأ،أرلمسطهوظن،المثالسبيلفعلى.التجارب

نحوتسقطالثقيلةالأجسامأن،الصائبةالبديهةعلى

الخفيفة.الأجساممنأصرعالأرض

أخضعت،الميلاديالثانيالقرنبحلول.القديمةروما

فيبمالسيطرتها،آنذاكالمعروفةالعالممناطقمعظمروما

معماريينالرومانوكان.الإغريقيةالحضارةمناطقذلك

فىقليلاإلايسهموالمولكنهم،ممتازينوبنائينومهندسين

أررارسونااستمرالرومانيالحكمفتحت.النظريالعلم

طباءالأمنالعديدوكان،الإغريقيةالعلميةالمعرفةبقبول

اكرومانوظفكما.بالإغريقيةالناطهتالعالممنالرومان

مراكزإلىأوأثيناإلىأ!مأطفاأرسلواأوإغرلق،مدرسين

.المتقدمللتعقمالأخرىالإغريقيةالتعلم

منالقليلإلايحققوالمأنفسهمالرومانأنرغمر

المعرفةعنضخمةموسوعاتأنإلا،العلميةالاكتشافات

37منيتكونعملففي.حكمهمتحتكتبتالعلمية

بلي!ىالرومانىالكاتبجمعالبمالظرلجىيدعىمجلدا

جغرافيوصفكما.عصرهفيالعلميةالمعرفةالأكبر

ايلأمراصأد!راطأدكر

طبيعية.سالساأ

اطلادصمااسالعاا!مر-ا5الميلادقلالحام!القرلى5

ساعسارهااشلحدس-الطمدسة

صمردأ.رياصياطائا

الأرضيالعالمأنحاءكلسترابويدعىإغريقيومؤرخ

مجلدا.17فىيقعالذيالجغرافياكتابهفيالمعروف

الطبمارسالذيجالينوسالإغريقيالطيبوطور

طبيةنظرياتأول،الميلاديأضانىاالقرنخلالرومافى

جشثجالينوسشرحوقد.علميةتجاربعلىمبنية

علمتقدمفيكثيراوساعددراستها،بغرضالحيوانات

الخاطئةالأفكارمنالعديدلديهكان،ذلكومعالتشرلغ

أسشري.االجسدعملطريقةحول

فيعامألفمدتهازمنيةفترةمثلت.الوسطىالعصور

وطوال.الميلاديالخامسالقرنمنابتدأتالأوروليالتاريخ

منالقليلإلايحدثلم،الفترةهذهبدايةمنأسسنينامئات

يولونالدارسينمعظموكان.أوروبافيالعلميالبحث

الطيعة.بدراسةاهتمامهممنأكثراللاهوتلعلماهتماما

للحصولوالرومانيةالإغريقيةأممتالاتاعلىاعتمدواوقد

قيامهمإلىحاجةفيي!صنواولم،العلميةاطعلوماتعلى

وبطليموسوجالينوسوإقليدسأرسطهوصانو.بمشاهدات

القديمةالأعمالمنالعديدولكن.العلمفىالمعتمدينالثقات

لمالقديمةالعصورفيالأوروبيونالدارسوناستعملهاالتى

عملياتأثناءالاخطاءمنالعديدوارتكبتجيدا.تحفظ

فيدقيقغيرنحوعلىالأعمالمحتوياتولخصت،النسخ

اللأحيان.منكثير

ل!!قوا3حميدرأ!ضس!ا

.دأرر-:االعها!احدراثا

اميلادق!أتاضاااغر-ا5

رأطيموساقترخ

الكولا.مركرالأرضا

الميلاديالتاليالقرر5

الطية!الحطريات

التجار!.علىالمعتحدة1ا،ولى

الأراضيبمساحةعيالمصريالهندسةعلم

البرديورقةترجع.أحرىعلميةومجالات

الميلادقبلعشرالسادس!القرنإلىهذه

.الحقولأحدمساحةحسا!وتوضح

درسالشهير،اليولانىال!ليسوفأرسطو،

الرابقلالقردخلالالعلمحقولمحتل!

دىمهمةملاحظاتأكدحيتالميلاد

ا!لمية.ادراساته

للأحسامحرائطصممواالعربالفلكيون

والعالتسرالتاسعالقرينحلالالسماوية

تقدماأيضاالعر!أحرزوقد.يينالميلاد

.والبصرياتوالطبالرياصياتليحوهريا



العصورفترة.خلالوالمسلمينالعربعندالعلوم

القديمةالعلوممنالكثيروالمسلمونالعربحفظ،الوسطى

المؤلفاتمنالعديدبدقةترجمواإذ،والرومانللإغريق

فتوحاتهم،خلالومن،العربيةاللغةإلىوالرومانيةالإغريقية

والتأرسبرالطبالفلكعلممعاتصالعلىأصبحوا

.العشريالرقمىوالنظامالهنديالأرقامنظامومع،الفارسي

مهمةمساهماتوالمسلمونالعربالعلماءحققكما

والعلوموالبصرياتوالطبوالرياضياتالفلكعلمفي

علمبتنطمالخوارزميالعربيالرياضياتعالموقام،الاخرى

ابنألفكما،الميلاديالتاسيعالقرنأوائلفىوتوسيعهالجبر

العاشرالقرنأواخربينعاشالذيالعربيالطيبسينا،

مشهورةموسوعة،الميلاديينعشرالحاديالقرنومطلع

ذلكفيالعلميةالمعرفةأجملت،الطبفيالقانونعنوانها

عنوالعديدوالكزازالسحاياالتهاببدقةووصفتالعصر،

عشرالحاديالقرنمطلعوخلال.الأخرىالأمراض

الإبصارأنالهيثمبنالحسنالعربيالفيزيائيأدرك،الميلادي

عيوننا.داخلإلىالأجساممنالضوءانعكاسعنينتج

الضوءانعكاسقوانينواكتشفدقيفاوصفاالعينووصف

الحديث،البصرياتعلممنشئالهيثمابنويعتبر.وانكساره

لعدةللبصرياتالأساسيالمرجعالمناظركتابهظلولقد

التجريبيةالعلميةالطريقةوالمسلمونالعربوطور.قرون

التشربعلمدا!يححت!ىليوساردودرس

.الأرضوعدالاتوعلموالفلك

م15016الميلاديعشرالسادسالقرر5

375العلم

والطبوالفلكالفيزياءدراساتفيبنجاحواستخدموها

والمسلمينالعربإنجازاتعنالتفاصيلمنلمزيدوالكيمياء.

والمسلمين.العربعندالعلومانظر:،العلمية

الدارسونابتدأ،الميلاديعشرالحاديالقرنوخلال

وأدخلت،بالعلممتجدداهتمامإظهارفيالأوروبيون

إلىوترجمتأوروباإلىالعلميةالعربيةالأعمالمنالعديد

انظر:.الغربفيالتعلملغةكانتالتياللاتينيةاللغة

الأرقامنظامانتشركماوا!لسلمين،العربعندالعلوم

،الرياضياتتطورحفزحيثأوروبا،فيالعربيالهندي

رجالبعضوشرع.التجاريةالأعمالفيباستخدامهوأخذ

الميلاديين،عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفىاللاهوت

بذلفيالأكوينيتوماوالإيطاليأبيلاردبيترالفرنسيمثل

الأفكارمعتحانسفيالنصرانيةالتعاليملجعلمنظمةجهود

عشرالثانيالقرنوخلالاكتشافها.أعيدالتيالعلمية

الوقت،وبمرور.الأوروبيةالجامعاتأولىأسمست،الميلادي

العلم.تطورفيأساسيادوراتؤديأنللجامعاتقدر

الطبيةالإنجازاتنسبيامنالقليلإلايتحققلمأنهغير

علىالأطباءواعتمد.الوسطىالعصورخلالأوروبافي

اعتماداجديدةباكتشافاتالقياممنبدلآجالينوستعاليم

تكت!حالأوبئةوكانت.ودراساتهممشاهداتهمعلى

على،الميلاديعشرالرابعالقرنأواسطففىكثيرا.أوروبا

المتعلقةدظريتههارفىوليم!ثر

الدموية.لالدورة

م16285

البيانيالرس!هدافيتظهرالشمسمركزيةنظرية

السماويةالأجسامدورانحولكتابعنالمأخوذ

كوبرليكوس.نيكولاسالبهولنديلمؤلفهأم(5)43

الفلك.علمفيثوراتكوبرنيكوسأعمالأحدثت

الفلكعلمكيبلريوهانررسح

دقيق.كعلم

العلميالنصكتبفزاليوسأندرياس

كتابهظهر.الإسمانتشريحفيالأول

عامالبشريالجسمنسيجحول

.أم43ء

كأ؟رو

ما641لعامتعودبندولساعة

أحمىالديجاليليو،صممها

دقيقة.علميةآلاتإلىبالحاجة
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أطلقالدبليالطاعونمنرهيبةموجةقضت،المثالسبيل

اوروبا.سكانربععلىقضتالأسود،ا!لوتاسمعليها

وأالسحرعلىمعتمدينالأوروبيينمنالعديدواستمر

منها.الوقايةأوالأمراضمعالجةفيالشعوذة

بطبعأم543عامأوروبافىابتدأت.العلمنهضة

أحدهماكتب.السائدةالعلميةالتقاليددحضاكتابين

أضانىاو!صتصكوبرني!صس،ني!صلاسالبولنديالفلكي

الانئعرفمافىولدتشريحعال!وهو،فزاليوسأندرياس

بلجيكا.باسم

دورانحولالمعنونكولرنيكوسكتابتحدى

نأمفادهاالتيبطليموسنووجهةالسماويةالأجرام

التىبطليموسنظريةوكانت.الكونمركزهيالأرض

الحركاتمنمعقدةسلسلةتتطلبايلأرضبمركزيةتقضى

التىالطريقةبصددالفلكيينمشاهداتتفسركيالدائرية

ح!انتإذاأنهكوبرنيكوسأدركفقد.الكواكببهاتتحرك

ترتيبافإن،الشمسحولتدورالأخرىوالكواكبالأرض

أ!ضاكباحركةيفسرأنيم!شالدوائرمنتعقيداأقل

تحدد!الشصربمركزيهالمتعلقةنظريتهولكن.المنظورة

الكوا!صب.كلحركاتبدقة

فلكىراقب،عشرالميلاديالسادسرالقرنوخا،ل

بدقةالكواكبحركاتبراهيتيخويدعىدنماركي

الفلكي،براهيعملمكنوقد.سابقةمرحلةأيةتجاوزت

تأييدايقدمأنمنكيبلريوهانزالألمانيالرياضياتوعالم

استعمل.أم906عامالشمسمركزيةلنظريةجديدا

تفسرأنيمكنالنظريةأنليظهرمعقدةحساباتكيبلر

فيالشمسحولتدوركانتإذاالكواكبحركات

الشكلويسهل.الدائريةالمساراتمنبدلآبيضيةمسارات

وقد.الكواكبحركاتتفسيرأيضاللمداراتأجيضىا

الحديث.الفلكعلمبدايةكيبلرعملمث!!

عاموطبعالسائدالعرفدحضالذيأصثانىاأص!صتابار

الجسمبنيةحولالمعنونفزاليوس!تابهوأم543

مفصلبشكلالكتابهذافيفزاليوسعرض.البشري

اعتمدوقد.التشريحلعلمالايامتلكفىدقةالأكثرالمضفة

الجثثتشريحأثناءأجراهاالتيالمشاهداتعلىكتابهفى

وابنجالينوسكتبمحلتدريجياكتابهوحل،البشرية

سينا.

ومطلععشرالسادلرالقرنأواخرفي.العلميةالثورة

علىوالعلماءالدارسونأدرك،الميلاديينعشرأصسابعاأغرنا

العلمي.التقدمفىوالرياضياتالتجريباهميةمتزايدنحو

شددإذ،العلميةالثورةتحقيقفيالإدراكهذاساعدوقد

التجاربإلىالحاجةعلىجاليليوالعظيمالإيطهالىالعالم

المشاهدةأبحاثهفىجاليليوواستعمل.بدقةفيهاالمتحكم

عرللكتصالمجهرهوكروستاستعمل

الحلايا.عانم

مأ7القردأواسط5

الطريقةتأسيس!ى!!!رولرتساعد

ال!صمياء.فيالتحريبية

مأ8القررأهـا،-5

ك!احخشرو يرووحوشيللم!-!ط

محمرد.حوع!الأكسح!!ريستلى

السالعالقردحلال)الموشور(بالمن!ثورايجاربإجراء

فيعصريةدراساتبدأفقد.يهوتنإسحقبهقامعشر

كلمرخليطالشمصصوءأدوبرص،البصريات

لى.الألوا

رسيهشرحهاالإنسانعندالبمرحاسة

مستعملأالمرلسيالفيلسودصديكارت

القرلىخلالالهندسةعلممصطلحات

الرياصياتألىأدركوقدعشر.السابع

.العلومكلأساس

مكتملعم!أولسميتآدملشر

التقليدية.الاقتصادياتع!

م17765

والحيواناتللنماتاتالعلميالتصنيف

القرنحلاللينيوسكارولوسبدأه

.الميلاديعشرالتامن

!!ءلأملأ

!هـ!

ب!!!



بينوالأثرالسببعلاقاتعنبحثهأثناءالرياضيوالتحليل

نأيمكنالتجريبأنجاليليووأدرك.الطبيعيةالأحداث

ذكر،المثالسبيلفعلى.جديدةمبادئاكتشافإلىيؤدي

سقوطهسرعةازدادت،الجسمثقلازدادكلماأنهأرسطو

وقام،الفكرةهذهفيجاليليووشكك.الأرضباتجاه

لسقوطالصحيحةالقوانينعلىالعثوربغيةالتجاربببعض

التجريب،خلالومنأرسطو.خطأعلىوبرهن،الأجسام

علمفيالأسامميةالمبادئمنالعديدجاليليواكتشف

الميكانيكا.

مدىتوسيعإلىالحاجةأيضاجاليليوأدرككما

العلمية،الأجهزةباستعمالوقدراتهاالإنسانيةالحواس

وباستعمال.والتلسكوبكالساعةأجهزةوطور

مركزيةنظريةيؤيدمقنعدليلعلىجاليليوعثرالتلسكوب

لكوبرنيكوس.الشمس

هوعشرالسابعالقرنمنآخرمتميزعالمهناك

اكتشافاتنيوتناستعمل.نيوتنإسحقالسيرالإنجليزي

كتابهفىالكونقوىعنموحدةنظرةيطوركيالاخرين

الجاذبيةقانونفصاغأم(،)687الرياضيةا!لبادئ

هذاتتبعوالسماويةالأرضيةالأجسامأنوأظهر،الكونية

والموشموراتالعدساتعندراساتهوأدت.القانون

فىالحديثةالدرأساتفيكبيرتطويرإلى)المنشورات(،

.الاحتراقطبيعةلافوارلمحهألطواداكتئص

377العلم

لايبنيز،فلهلموغوتفريتنيوتنمنكلوطور.البصريات

للرياضياتجديدانظاماانفراد،على،ألمانيفيلسوفوهو

والتكامل.التفاضلحسابهو

مجالاتمنالعديدإلىأيضاالعلميةالثورةامتدت

فيالحديثالأعضاءوظائفعلمابتدأفقد.الأخرىالعلم

وليمالإنجليزيالطيببأعمالعشرالسالغالقرنأوائل

رياضياتواستعمل،دقيقةتجاربأجرىالذيهارفي

وفي.البشريالجسمفيالدمويةالدورةطريقةلبيانبسيطة

روبرتالإنجليزيالعالمأصبحعشرالسالغالقرنمنتصف

أنسجةدراسةفيالمجهراستخدامفيرائدأولهوك

الجديد.الخلاياعالمعنكالثمفاالدقيقةوالنباتاتالحيوانات

العالمساعدأيضا،عشرالسابعالقرنمنتصفوفي

فيالتجريبيةالطرقتطويرفيبويلروبرتالأيرلندي

لتحديدالحديثةالطرقمنالعديدابتدعكماالكيمياء،

المواد.منللعديدالكيميائيالتركيب

جديدةأفكارظهرت،العلميةالاكتشافاتعنوفضلا

الميلاديعشرالسالغالقرنخلالوأساليبهالعلمفلسفةعن

تكونأنديكارترينيهالفرنسيالفيلسوفاقترحإذ

الأخرىالعلومتحتذيهأنيجبالذيالنموذجالرياضيات

مؤكدةاستنتاجاتإلىأدتالرياضياتأنواعتقدكلها.

بسيطةبحقائقتبدأالرياضيةالعمليةلأن،مطلقبشكل

ماكسويلكلاركحيمساحزع

الكهرومعنط!،النظرية

م50183م17775

بطءتعيرتالأرضأنلايلتشارلرأظهر

العصور.حلال

عشرالتاسعالقردستي!يات5

شوانلثيودورالحلايارسممحتبرهنيوهوفاراديمايكل

القرنمنالثلاثينياتفيالألمانيتياراانتج.لندنفيالملكيةبالمؤسسة

نأإثباتفيساعدعشر،التاسع.أم831عاممتحركبمعسطيس

الحية.الكائاتتكودالخلايا

تشارلزذلكلاحظ.جلاباحوسجزرعصافيرفياللنقارتحورات

متعددةأنواعاامشخدمالذي،البريطانيالطبيعياتعالم،داروين

أصلكتابهفيقدمهاالتيوالارتقاء،المشوءفينظرياتهلدعم

.ام985عامالأنواع

!كا

أ

كا

!



العلم378

،فخطوةخطوةلتنتقلالمنطقتستعملثمومن،وبديهية

.ال!خرىالحقاثقإلى

فرانسيسالإنجليزيالدولةورجلالفيلسوفعد

بجفثلأنهواعتقد.للمعرفةمصدرأهمالتجربةبيكون

لكتشفأنيستطئالمرء،للمشاهدةالقابلةالطبيعةحقائق

الجديدةأطلنتسكتابهوفي.الكونتحكمالتيالقوانين

بالعديدمجهزةأبحاثمؤسسةبيكونرسمأم(،)627

والم!ضباتالختبراتذلكفيبما،الحديثالعلممعداتمن

تأ!ميسفىإلهاممصدربي!صنأفكاروكانت.والمطابع

فيأحلومأوأكاديمية،أم066عاملندنفىالملكيةالجميعة

بينمنالجمعيتانهاتانوكانت.أم666عامباريس

أ!لم.اتطويرالرئيسيهدفهاكانالتيالمؤسساتأوائل

القرنفىالعلمالأوروبييناللاهوترجالبعضساند

ال!صشففييساعدأنهاعتقدوالأنهمبمالميلاديعشرالسالغ

الاكتشافاتأنشعرواولأنهم،الإلهيالخلقعجائبعن

العديدول!برالبشر.بحياةللارتقاءاستعمالهايمكنالعلمية

بسببجدامنزعجينكانواالآخريناللاهوترجالمن

العالمفىتتح!صماوكأنهابدتالتىالعلميةالقوانينتطوير

وأدانوا،الشممح!مركزيةنظريةهؤلاءعارضوقد.الطبيعي

المعتقداتتناقضأنهااعتقدواالتيالأخرىالعلميةالأفكار

.أعونافىوموقعهالإنسانحولالتقليدية

وهوالتنوير،عصرأيضاهذاويسمى.العقلعصر

خلالالعلمتطورفيكبيراتأثيراأثرتفلسفيةحركة

الميلاديين.عشرالثامنالقرنوعشر،السالغالقرنأواخر

الطريقةهوالعقلاستعمالأنعلىالحركةهذهزعماءأصر

الكونفيشيءكلأنوشعروا.الحقيقةلتعرفالفضلى

رياضيا.عنهاالتعبيريمكنبسيطةنواميسوفقيعملإنما

الدراسةقواعدمنالعديدالعقلعصرفلاسفةطورولقد

مستخدمة.ماتزالالتىالعلمية

البحثنتائجلنثمرالعقلعصرأثناءحتيثةحهودبذأت

هذهالدارسينمنالعديدحمعإذ،الفترةتلكفىأ!لميا

شهرةالمرجعيةالأعمالوأكثرونشروها.ولظموهاالمعرفة

دينيسالفرنسيانالكاتبانحررهاالتيالفرنسيةالموسوعة

الموسوعةاحتوتمجلدا.82فىوتقعدالمبير،وجانديدرو

فيوالتقنيةالعلممنكبيربجزءتتعلقمقالاتعلىالفرنسية

العقل.عصرانظر:.عصرهما

عشرالثامنالقرنفيالرئيسيةالعلميةالإنجازاتمن

التقنياتالعلماءطورإذ،الحدشةأحجمياءاتطويرالميلادي

واكتشفواودراستها.النقيةحالاتهافيالغازاتلعزلاللازمة

والهيدروجينالكلوربينهاومنأ!صميائيةاالوادمنأ!ديدا

الكيميائيالأكسجيناكتشففقد.الكربونأكسيدوثاني

الثامنالقرنمنالسبعينياتأوائ!!فىثميل!!ارأ!أسسويديا

الدوريجدوا!همدليصدمتريشر

للعماصر.

م59186

عحصر!وري:يرمارىعزل

.مالراديو

مأ5898أم5987

محتراتأولأحددوت!لهلمألمسى

الممس.علم

حقلالممسىت!روالتحليل

العمترورالؤد5

ا!مراضمعالحةار-ليح!لالتدا

الكيميائية.لاهلواد

اكتحتمصيممسارراهث،مندلجريجور

القرنمشص!فيللوراثةالأساسيةالقوانير

علىدراساتأحرىوقدعحتمر.التالميع

السارلاء.نماتات!حتل!

الأحياءاعلملدأالفرلمحسيباستيرلويس

التامعالقرلىمنتصصدىالحديثالدقيقة

ال!سائماتم!معيمةألواعاباكتحتمافهعمتمر،

.المرضتسبالمجهرية

بنظرشكهتقدمالألماليالفيزيائيبلانكماكس

الطاقةأدتؤكدوهى.ام!..عامالكمفي

تدعىممفصلةوحداتمنصيل!ىتطلق

الكمات.



الإنجليزيالكيميائي،منفصلنحووعلى،الميلاديعشر

كان،أم777عاموبحلول.ام774عامبريستليجوزيف

وأظصالاحتراقطبيعةاكتشفقدلافوازيهأنطوانالفرنسى

معالمحترقةللمادةالسريعالاتحادعنينتجالاحتراقأن

وينص.المادة!حفظقانونصحةعلىوبرهن.الأكسجين

ولاتزيدلاأي،ثابتةبقيمةتحتفظالمادةأنعلىالقانونهذا

الشكلفيتتغيروإنماالكيميائيةالعملياتأثناء،تنقص

الحاليالنظامإنتاجفيأيضاساعدكما.فقطالكيميائي

الكيميائية.للأسماء

القرنخلالالأحياءعلمفيرئيسيةإنجازاتوتحققت

سويديونباتطبيعةعالمابتدعفقد.عشرالميلاديالثامن

النباتاتلتسميةنظاميةطريقةلينيوسكارولوسيدعى

عشرالثامنالقرنمنتصففيوتصنيفهاوالحيوانات

منالعديدعليهاأجريتأنبعد،طريقتهتزالوما.الميلادي

فرنسيانطبيعةعالماوحقق.الاستعمالقيد،التعديلات

فىعظيمةإنجازاتكوفييهوجورجبوفوندوكونتهما

الكثيروأنجزا،المقارنالتشريحعلموفيالأحافيردراسة

بالتطور.المتعلقالعلميالبحثأمامالطريقلتعبيد

آدمالأسكتلنديالاقتصادينشر،أم776عاموفى

منتظمةصياغةأوليمثلالذيالأمثروةكتابهسميث

المنتظمةالدراساتأولىأجريتكما.التقليديللاقتصاد

عننظريتهردردوردأر!ستقدم

الدرةبنية

م28591م11591

اولالنسليرالكسد-فليممجاكتش!

.حيويمضاد

937العلم

وفي.الميلاديعشرالثامنالقرنخلالالكهرباءعن

عامفيفرانكلينبنجامينبرهن،الأمريكيةالمستوطنات

بتجربتهقامعندماالكهرباءمننوعالبرقأنام،752

وفي.رعديةعاصفةخلالورقيةطائرةبتحليقالشهيرة

هماإيطاليانعالمانأجرىعشرالميلاديالثامنالقرنأواخر

التجارببعضفولتاأليساندرووكونتجالفانيلويجي

الكهربائي.التيارعلىالأولية

عشر.التاسعالقرنخلالالعلميةالإنجازات

القرنخلالالعالمأنحاءكلالعلميةالبعثاتغطت

المعرفةتوسيعمنهاالهدفوكان،الميلاديعشرالتاسع

العثوريتمالتيوالنباتاتالحيواناتودراسةالجغرافية

تشارلزعملام،836و1831عامىوبينعليها.

ظهرعلىبريطانيةبعثةمعطبيعةعالمبوصفهداروين

منالعديدبيجلزارت.بيجلالملكيةالبحريةسفينة

النباتاتداروينودرس،العالمأنحاءفيالأماكن

قرأالرحلةوأثناء.إليهوصلتمكانكلفيوالحيوانات

فقد.لايلتشارلزيدعىإنجليزيجيولوجيعالمأعمال

نحووعلىببطء،تغيرتالارضأنلايلاعتقد

زمنيةفتراتمدىعلىطبيعيةبعمليات،تدريجي

علىالحياةكانتإنيتساءلداروينوأخذ.طويلة

طبيعية.عملياتخلالتطورتقدالأرض

فعاللقاحأولسالكجو،!عصع

الاطفالشللضد

م57591م53591

ا!تحا-السو!ييتياطلئ

صناعي.قمرأول)سابقا(

أثارالموأ!د،ألمانىفيزيائي،أينشتاينألبرت

لنظريتهوالزمنبالفضاءالمتعلقالعلمىالتفكير

.أم!،هعامأصدرهاالتيالنسبية

جامعةفياحرينمعحققفيرمىإنريكو

متحكممتسلسلنوويتفاعلأولشيكاعو

.الدريالعصربدأحيثأم،!42عامفيه

منقوصالرد!يالموويللحمضكالسلمأ!وذج

الوراثةفيتتحكمالتيالمادةوهيأ(لى)دالأكسجين

المتحدةالولاياتسواطسولىحيمسبتكوينهقام

.أم539عام()يمينكريكرفرانسيس)يسار(

ه

!



العلم038

كتابهفىوالارتقاءالنشوءعننظرياتهدارويننشر

أعطى،الكتابهذاوفي.أم985عامالأنواعأعل

غيرتقدوالحيواناتالنباتاتأنعلىدليلاداروين

لوقوعالمحتملةالكيفيةوشرحالعصور،خلالصفاتها

الطبيعى.الانتخابعمليةخلالمنالتغيراتهذه

لبيئاتهاملاءمةالأكثرالكائناتفإن،العمليةهذهووفق

وقد.ذرياتوتركللبقاءأفضلفرصةلهاتتوفرالتيهي

التشابهأوجهتفسيرفىداروينأفكاربعضساعدت

لأنها،الحيةالكائناتكلب!تالتوحيدأو-الأسالحسية

أضشوءانظريةوتحوات.مشترك!تأسلافعنتطورت

للجدلإثارةأحلميةاالموضوعاتأكثرأحدإلىوالارتقاء

أثارتإذ؟عشرالميلاديالتاسعالقرنأواخرخلال

أ!ديناأ!رجابينعنيفةمعارضةخاصنحوعلىالنظرية

الإنجيليةالروايةمعتتعارضأنهااعتقدواالذينالنصارى

والارتقاء.لنشوءا:نظرا.للخلق

الأحياء،علومفيالأخرىالمهمةالموحدةالأفكارمن

الخلايا.منمكونةالحيةالأشياءاكلأنمفادهاالتىالنظرية

وتيودورشلايدنماثيوسهماألمانيانعالمانالنظريةوأقترح

وقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتفيشوان

الفلسفةعليهايطلقألمانيةفلسفيةبحركةأفكارهماتأثرت

الطبيعةفىالحيةالأشياءكلوحدةعلىأكدتالطبيعية

أعون.افىالموجودةالقوىوكل

أيضاعشرالميلاديالتاسعالقرنفيالطيعةعلماءحاول

ساعدفقد.الطبيعةقوانينعنمكتملموحدتصوروضع

الكيمياءدراسةتنطمفيمندليفدمتريالروسىال!جميائى

ايلأربعينياتوفي.أم986عامالدوريجدولهنشرعندما

يدعى،إنجليزيفيزيائيأظو،عشرالميلاديالتاسمعالقرنمن

وكان.الطاقةأشكالمنشكلالحرارةأن،جولجيمس

هذاوينص،الطاقةحفظقانوناكتشفواعديدينعلماءأحد

العملياتخلالتنقصولاتزيدلاالطاقةأنعلىالقانون

فقط.أ!شكلافىتتغيروإنماأش!جميائيةا

والأمريكىفاراديمايكلالإنجليزيأغيزيائيااكتشف

نأأم،831عامفىانفراد،علىك!!هري،حوزيف

وفيكهربائيا.تيارأينتجأنيم!شالمتحركالمغنطهيس

عالماستنتج،الميلاديعشرأضاسعاالقرنمنأحستينياتا

ماكسويلكلاركجيمسالأسكتلنديوالفيزياءالرياضيات

الكهربائيةالقوىلقوانيناللازمةالرياضيةالمعادلات

علىالكهرومغنطيسيةماكسويلنظريةودنص.والمغنطسية

كهربائيةقوىموجاتمنيتكونالمرئيالضوءأن

متكونةمرئيةغيرموجاتبوجودتنبأتكماومغنطسية،

التاسعالقرنمنالثمانينياتأواخروفي.ذاتهاالقوىمن

موجاتهرتزهينريشالألمانيالفيزيائيأنتج،الميلاديعشر

إلىهذاعملهوقاد،ماكسويلنظريةمعتتوافوتمغنطهيسية

.لتلفازوارشادا:اأدذياعااختراع

اطرأهـ.د.ر.أعملإتسساححةعمليةأولالاحتورطور

أم8159م74591

كولومبياالمصائيةالمركةالمتحدةالولاياتأطلقت

استعمالها.إعادةممكىمأهولةمر!صهأول

للبحثحديدةجمهات!ت!الففحاءاشكشاف

.الميلاديأسعحتريراالقردم!الستيمياتخلاأ!العلمي

محموعةأولالأمري!ج!!الفضاءروادبعثةكالتوقد

.أم96!عامالقمرعلىتسيربشرلة

معحلسالذريةالجسيماتمسارات

دراسةعلىاغيزيائييناتساعدالجسي!ات

.للمادةالأصليةالأساسيةاالوحدات

لإجراءتستعملالوراثيةالهندسة

مورثاتتكوينعلىتعديلات

فييومذاتتساعدقد،الحىالكائن

الوراتية.الأمراضعلاج
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،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروخلال

فيالمهمةالعلميةالاكتشافاتمنالعديدتضافرت

الثامنالقرنففى.الكونعنجديدةصورةكشف

المادةأنمفادهاالتيالفكرةأخذت،الميلاديعشر

تظفرقسمتهايمكنلاصغيرةجسيماتمنتتكون

إنجليزيكيميافطاستعمل،ام308عاموفي.بالقبول

القابلةغيرالجسيماتفكرةدالتونجونيدعى

بهاترتبطالتيالطريقةلتفسير،الذراتأوللانقسام

منالتسعينياتفيولكن.المركباتلتكونالعناصر

الذراتفكرةأخذت،عشرالميلاديالتاسعالقرن

العلماءواكتشفتضمحلمصمتةكأجسام

هذهبينتوقد.الطبيعيةوالإشعاعيةالإلكترونات

الداخلية.البنيةمننوعاللذراتأنالاكتشافات

التاسعالقرنفيالجديدةالعلوممنالعديدنشأ

التاسئالقررمنالثلاثينياتففي.عشرالميلادي

كونتأوجوستالفرنسيالفيلسوفاهتمعشرالميلادي،

التيالوفيةالفلسفةنظريةوطور،الاجتماععلمبدراسة

والأحداثالاجتماعيالسلوكمنكلاأنعلىتنص

منتصفوفيعلميا.ومشاهدتهامراقبتهايمكنالاجتماعية

النمساويالراهباكتشف،الميلاديعشرالتاسعالقرن

التيالحيويةالإحصائيةالوراثةقوانين،مندلجريجور

الكيميائيوابتدأ.الوراثةلعلمالأساسحجروضعت

فيالحديثالدقيقةالأحياءعلمباستيرلويسالفرنسي

التخمرعنبدراساتهالميلاديعشرالتاسعالقرنأواسط

نأيمكنمعينةمجهريةكائناتانواكتشف،والمرض

.الأخرىوالحيواناتللبشرالمرضتسبب

عشرالميلاديالتاسعالقرنعلماءمنالعديددرس

وفى.الإنسانيوالسلوكالعصبيالجهازوظائفبينالعلاقة

أحدفونتفلهلمالألمانيالفيلسوفأسسام،987عام

ألمانيا.فيليبزجبمدينةالتجريبيالنفسعلممختبراتأوائل

العشرينالقرنومطلععشر،التاسعالقرنأواخروفي

حقلفرويدسيجموندالنمساويالطبيبأسمم!،الميلاديين

العقلىالمرضأنفكرةطرحهخلالمنالنفسيالتحليل

داخلمتوأزنةغيرقوىبينالتنازعبدلالةيفهمأنيمكن

اللاوممط.

القرنبدايةتميزت.العشرينالقرنمطلعفيالعلم

جراءمنالفيزياء،فيباهرةبإنجازاتالميلاديالعشرين

عامففى.السائدةالأفكارتحديفيالعلماءاستمرار

التينظرشهبلانكماكسالألمانيالفيزيائيطرحام009

منالمنبعثالضوئيالطيفلتفسيرالكمنظريةتسمى

تنص.الكمميكانيكاانظر:.المسخنةبعفالأجسام

فيبل،متواصلنحوعلىتنبعثلاالطاقةأنعلىالنظرية

عاموفي.الكماتعليهايطلقفقطمنفصلةهيئة

نأأينشتاينألبرتهواخرألمانيفيزيائيأظهر،م5091

طاقةوحداتمنمكونابوصفهيعاملأنيمكنالضوء

نشرنفسها،السنةتلكوفي.الفوتوناتسماهامفردة

فيالنظرأعادتالتىالخاصةالنسبيةنظريتهأينشتاين

سبلاللعلماءووفرت،النيوتنيةالفيزياءأفكارمنالعديد

النسبية.انظر:.والمكانالزمانبشأنللتفكيرجديدة

وفي.بسرعةالذرةبتركيبالمتعلقالبحثمجالاتسع

رذرفوردإرنستالبريطانيالفيزيائياقترحأم،119عام

محاطة،الحجمضئيلةنواةفىتتركزالذرةكتلةأن

لمالنظريةهذهولكن،هائلةبسرعاتتدورلمالكترونات

اقترحأم139عاموفي.الإلكتروناتبترتيبتعن

الممكنةوالطاقاتللمساراتوصفابورنيلزالدنماركي

نأيمكنالإلكتروناتأنمفادهالذرةفىللإلكترونات

لاالنواةحولالمحددةالمداراتمنمجموعةفيتدور

تتعداها.

بورصورةأنعلىالبرهنةتمتماسرعانولكن

الأفكارمنالعديدأنرغم،كافيةليستللذرةالأصلية

عاموبحلول.صحيحةكانتإليهااستندتالتى

لترتيبكاملوصفعلىالحصولتمأم،289

وخصوصاآخرينفيزيائيينبمساعدةالإلكترونات

والإنجليزيباوليوولفجانجشرودينجرإيرفينالنمساويين

هيسينبرج.وفرنربورنماكسباوليوالألمانيينديراكبول

والجسيماتالنيوتروناكتشافالمبكرالإنجازهذاوتبع

الجديدةالمعلوماتالكيميائيونواستعمل.الأخرىالذرية

الكيميائية،الروابطعنأفكارهملتطويربالذراتالمتعلقة

نوعياتوطوروا،كثيرةجديدةمركباتبإنتاجفقاموا

الاصطناعية.والأليافاللدائنمنعديدة

تقدماالعشرينالقرنمطلعفيألاجتماععلماءوحقق

التحليلعلىفأكثرأكثريعتمدونأصبحواعندماهائلا

الأحياء،علوموفي.العلميالبحثوطرقالإحصائيم

الغذاءفيالفيتاميناتأهميةالباحثينمنعددأوضح

أمراضعلىالتغلبفيإنجازاتهموساعدت،البشري

الطيبوأسس.والإسقربوطبريكالبريالتغذية

الكيميائيالعلاجحقلإيرليخبولالألمانيوالكيميائي

عاموفي.الكيميائيةبالموادألامراضفيهتعالجالذي

ألكسندرالبريطانيالبكتيرياعالماكتشف،أم289

.العديدةالحيويةالمضاداتأول،البنسلينفليمنج

أهميةتؤكدالغربيينالعلماءمنالعديدجهودأخذت

الأحياء.علمحقولمنمنفصلاحقلاباعتبارهاالوراثة

هوجويدعىدنماركىعالموصفام،109عامنحوففي

تغيراتوهيالوراثيةالطفراتتفصيليبشكلفريسدي
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برهنم،0191عامنحووفي.الخليةفىالوراثيةالمادةفي

،ومساعدوهمورجانهنتتوماسالأمريكىءالأبعالى

دقيقةبطريقةمرتبةوأنها،أ!راثةاوحداتهيالجيناتأن

الكروموزوماتتسمىخلويةبنيامتدادعلى

علىالجيناتلمواقعخريطةمورجانرسم)الصبغيات(.

الجيناتعلىوتعرفالفاكهةذبابكروموزومات

وفي.الجناحوشكلالعينكلونمميزةصفاتعنالمسؤولة

كتشفا،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتأواسط

أطفراتاأنمولرجيهرمانيدعىأمريكيوراثةعالم

بالأشعةالكائنمعالجةنتيجةتحدثأنيمكنالوراثية

السينية.

نيالعلمااستمر.العشرينالقرنأواسطإنجازات

أغرناأواسطفىالمجالاتكلفىعظيمةخطواتتحقيق

فيالإنجازاتهذهأهماأحدوتحقق.الميلاديالعشرين

أمحشريناالقرنمنالثلاثينياتأواخرفىالذريةالفيزياء

وفرتزهانأوتوالألمانياناكتشفعندما،الميلادي

تحريرإمكانيةفريشوأوتوميتنرليزوالنمساويانستراسمان

الإيطاليالفيزيائيوحقق.اليورانيومذراتبشطرالطاقة

متحكممتسلسلنوويتفاعلأولوزملاؤهفيرميإنريكو

الأبحاثأدتوقدشيكاغو.جامعةفيأم429عامفيه

إلىأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءالمكثفة

الأسلحة.افىالنوويةالطاقةاستعمال

اسطأرفيجديدةأوايةجسيماتالفيزيائيوناكتشف

الجسيماتجودوأثبتواكما،الميلاديالعشرينالقرن

هيأخرىخواصأوكهربائيةشحناتتمتلكالتىا!لضادة

.المضادةالمادةانظر:.الاعتياديةالذريةالجسيماتمعكوس

إشعاعيةعناصربايجادالدوريالجدولالكيميائيونووسع

علماءوأنجز.اليورانيومفوقماعضران!:.جديدة

للكائناتالبعيدالماضيبشأنجديدةاكتشافاتالإنسان

التيالتغيراتمنالعديدالأرضعلماءوفسر.الإنسانية

حركيةن!يةإلىامشناداالأرضيةالقشرةفىتحدث

العلوموطورت.علمالمخور،تشكلانظر:.الصفائح

،الأطفالشللضدوسابينسالكلقاحاتالطبية

تقنياتعنفضلاوالأنسجةالأعضاءزرعوابتدعت

الأمريكيالأحياء،عالماواقترح.أخرىجديدةجراحية

نموذجاكريكفرانسيسوالإنجليزيواطسونديجيمص!

الأكسجين،منقوصالريبيالنوويللحمضالجزيئيةللبنية

الوراثية.المعلوماتتحملالتيالمادةوهي

الاتحادأطلقعندما،أم579عامالفضاءعصربدأ

.الأرضحولليدورصناعيقمرأول)سابقا(السوفييتي

منأولأمريكيانفضاءأصشملاحا،ام969عاموفي

الففاء.رحلاتانظر:البشر.منالقمرسطحعلىمشى

بحجمالمتعلقةمعرفتهممنكثيراالفلكيونولممعكما

الراديويةالتلسكوباتباستعمالوتأريخهوبنيتهالكون

الأجسامتبعثهاالتىالإشعاعيةالموجاتويقيسواأججمعوا

اكتشفالراديويةالتلسكوباتوباممتعمالالفضاء.في

أخرىفضائيةوأجساماالنجوموأشباهالمنبضاتالفلكيون

النجم.شبهالمنبضات،انظر:.السابقفيمعروفةتكنلم

التيالنظريةيؤيددليلاأيضاالإشعاعيونالفلكيونوجد

الانفجاريسمىبانفجاربدأقدالكونأنعلىتنص

علم.،الكونيات:انظر.العطيم

أواسطخلالللتقنيةمهمةمساهماتأيضاالعلمقدم

الترانزستورالفيزيائيوناخترعفقد.الميلاديأحشريناالقرن

المصنعينومكن،الإلكترونياتصناعةفيثورةحقة!الذي

بالبطارية،تغذىالتيوالتلفازالمدياعأجهزةإنتاجمن

الهائلة.السرعاتذاتوالحواسيبالجيبوحاسمبات

فيمهمةإنجازاتالليزراختراعحقة!،مشابهوبشكل

أنظر:.والأسلحةوالطبوالإل!ضرونياتالاتصالات

الليزر.

الحاضرالوقتفيالعلميالتقدمإنوغدا.اليومالعلم

فيالتقدمهذاينعكسولا.مضىوقتأيمنأسرع

بل،وحعسبعامكليحققهاالتيالعديدةالاكتشافات

والخصصات،البحثفيالمنهمكينالعلماءألاففىأيضا

عددوبازدياد.العلمىالبحثعلىتنفة!أضياأضخمةاالمالية

نحوعلىمهماأمرابينهموالاتصالأضعاوناأصبحأ!لماءأ

عملمنالحدشةالإنجازاتمنأحديداتحقة!زقدمتزايد.

المجلاتمنالمئاتوتمكن.بحثيةفرتفىيعملونعلماء

العلماء،المعلوماتوأنظمةالاختصاصيةوالج!عياتالعلمية

ويسر.بسرعةالمعلوماتتبادلمنالعالمأنحاءفى

مطرد،تزايدفيوتقدمكفاءةذاتمعداتوهناك

معرفتناتوسعةفيالمجالاتمنالعديدفيالعلماءتساعد

معجلاتساعدت،المثالسبيلفعلى.العالمبشأن

تكونالتيالجسيماتحركةتسرعالتيالجسيمات

الكواركاتودرالممةإنتاجفيالفيزيائيين،الذرات

معجلانظر:.ألاخرىالأساصميةالمادةووحدات

بالرنينالتصويرينتجكما.الكوارك؟الجسيمات

داخللأنسجةصوراالأخرىالمتقدمةوالتقنياتا!لغنطيسي

.والجروحالأمراضبعضتشخيصفيتساعد،الجسم

التحسيناتمكنتكما.المغنطيسيبالرنينالصويرانظر:

المعسائلحلمنالرياضيينالحوالمميبعلىأجريتالتي

وزودتقبل.منعنهايسمعلمفائقةبسرعات

تدورالتيوالمراصدالصناعيةوالأقمارالجديدةالتلسكوبات

عنبمعلوماتالفلكيينالفضائيةوالمسباراتالأرضحول

.البعيدةالكونآفاق
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فينافعةوسيلةالوراثيةالهندسةعمليةوأصبحت

الوراثيالتكوينتغييريتم،العمليةهذهفي.الوراثيالبحث

بنيةتغييرمنالوراثةعلماءاستطاعفقد.الحيللكائن

وهو،البشريالإنسولينتنتجأصبحتبحيثالبكتيريا

،السكريالبولمعالجةفييستعملهورمون

الأمراضيحارببروتينوهو،البشريوالأنتروفيرون

الوراثية.الهندسةانظر:.الفيرولمية

الجديدةالميادينمنالعديدالعلماءأمامومازال

سبيلعلى،الوراثيةالهندسةخلالفمنلاستكشافها.

لتشخيصجديدةأساليبعلىالعثوريأملون،المثال

فكرةتحريفيالفلكيونوابتدأ.وعلاجهاالوراثيةالأمراض

توسعالكونأنعلىتنصالتىالفكرةأيالمتمددالكون

يعملكما.العظيمالانفجارفىتكونهتلتفائقةبسرعة

التيالعظيمةالموحدةالنظرياتتطويرعلىالفيزيائيون

الأوليةالجسيماتبينالمتبادلةالتفاعلاتتفسرأنيؤمل

الألمساسية.الطيعيالعالمقوىتفسركما

فهمناتحسينفيبالاستمراروالغداليومعلمويعد

علىمضىوقتأيمنأفضلسيطرةوإعطائنا،للكون

حادةخلافاتظهرت،نفسهالوقتفيولكن.الطيعة

مثلبالعلمالمرتبطةالموضوعاتمنعددحولوخطرة

التكوينفيوالتدخلالأخلاقيةالمبادئبينالتعارض

لأغراضالليزراستعمالأوالبشريةللكائناتالوراثي

علىوغيرهمالعلماءعلىستقع،المستقبلوفي.تدميرية

المحصلةالمعرفةأنمنليتاكدوامتزايدةمسؤوليةسواء،حد

الممكنة.الاستخداماتلأفضلتسخرالعلميالبحثمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والمنطقفياتالريا

المنطقالجبرالاحتمالات

المجموعاتنظريةوالتكاملالتفاضلحسابالإحصاء

الهحدسةالرياضياتعك،القياسيالاقتصاد

الطبيعيةالعلوم

النوويةالفيزياءالجيولوجياعلم،الجويةالأرصاد

علم،الكونياتالحراريةالديناميةعلم،الأرض

لكيمياءائيةالهوايساميكاالدتيكاالإستا

لإشعاعيةالكيمياءاعلم،الصوتياتلإلكترونياتا

ئيةلفيزيااءلكيميااعلم،لفلكاعلم،تلبصرياا

ئيةبالكهرالكيمياءالفيزياءاعلم،يسلتقرا

الميكاني!االصلبةالأجسامفيزياءالجيوفيزياء

الجسيماتفيزياءالجيوكيمياء

الحياةعلوم

البكتريولوحيا،علمالأحياءالبحرية،علمالأجنة

علم،البيئةعلمالحزيئية،الأحياءعلم،الإحاثة

التشرلعلم،الدقيقةالأحياءعلمالأحياء،

العلمىالتصنيفعلم،الانسجةعلم،الاجتماعيالأحياء

لحيويةالكيمياءاعلم،قيرلعقاايةلتغدا

المورفولوجياالتقريسىالحياةعلمعلم،الحارجيةالحياة

علم،النباتالأعضاءوظائفعلمعلم،الحيوان

الورأثيةالهندسةالإحيائيةالفيزياءعلمالخلايا،

علم،الوراثةعلم،المعقمةالكائماتالطب

الاجتماعةالعلوم

الفلسفةعلم،الحريمةدالاقتصاعلمالاثار،

علم،اللغةلجغرافيااعلم،الانعمانعلم،لاجتماعا

علم،النفسالسيامميةالعلومعلم،التاريعالعلوم،الاجتماعية

تراجم

منمجالكلفيالمحتمهورينالعلماءعنالمكتوبةالمداخلمئاتهناك

الموجودةصلةذاتمقالاتقوائمان!وحديثا.قديما،العلوممجالات

انظركذلك.علمالأحياء،مثلعلم،كلصالموسعةالمقالاتنهايةفي

العلماءبأشوحداولعلىدلاطلاعواللسلمينالعربعندالعلوممقالة

أعمالهم.أسماءمعالمحتلفةالعلوممجالاتفىوالمسملمينالعرب

صلةذاتأخرىمقالات

والمسلمينالعربعندالعلومالتقنيةالبحث

الموضوععناصر

الإسلاميالمنظورمنالعلم-1

الكريمالقرآلى-أ

النبويةالسنةفيالعلمب-

الإصلاميةالعربيةالحضارةفيالعلمج

الحديثالمنظورمنالعلم-2

العلمأهمية-3

اليوميةحياتنافيالعلمأهمية-أ

الفلسفيالفكرفيالعلمأهميةب-

العلمفروع-4

الحياةعلوم-جوالمنطقالرياضيات-أ

الاجتماعيةالعلومدالطبيعيةالعلوم-ب

العلماءيعملكيف-5

التجاربإجراء-دالطيعةمشاهدات-أ

الفرضيةصياغةهـ-المعلوماتتصنيف-ب

رياضياالنتائجعنالتعبير-والمشطقاستعمالح

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

المياد!؟متداخلبالعلمالمقصودما

الاكتشافاتتحقيقفيالعلماءيستعملهاالتيالطرقلعضادكر

؟النظرياتوت!هوير

المنتظمالتجريبأدأدركواالذينالعلماءأوائلأحداسماذكر

الطيعة.قوانينعنالكشصفىيساعدأنيمكن

حياتنا.والتقنيةالحديثالعلمفيهاغيرالتيالأوجهبعضاذكر

تقريبا؟علميةدراسةلكلأساسيةوسائلوالمنطقالرياضياتتعدلمادا

والرومانالإغريقعلوممنالكتيرع!حافظتالتيالأمةما

الوسو؟العصورخلالالقدامى

؟الأخرىالمعرفةفروععنالعلمتميزالتيالصفاتما

إلىالطبيعيةوالإشعاعيةالإلكتروناتاكتشال!أدىكيف!

الطهبيعي؟للعالمجديدةصورةعنال!صتمف

الإغريقى؟العلماقصورأوجهما

؟أم435عامبأورولاالعلمل!هضةإشارةيعتبرالذيالحدتما



العلم384

ربماالوطنيةالأعلام

منمجموعةأهمكانت

يمثلالدولةفعلم.الأعلام

وشعبهاأرصها

العليا.وضثلهارحكومتها

علامترلبنماوعند

علىالدولمنمجموعة

نأيجبفإنهأعمدة

الأعلامتلكتكون

أحجامهافيمتساوية

ارتفاعاتها.وفي

العلم

عنتميزهاعلامةأوسمةلتكونالدودةترفعهارايةالعلم

رمزالأخاذوتصميمهالناصعةألوانهإن.الدولمنغيرها

بهايؤمنالتيوللمثل،والحكومة،وللشعب،الوطنل!رض

مشاعرالناسفىيحركأنأ!طنالعلمويمكن.الأمةأبناء

إلىيقودهم!أن،الشجاعةروحفيهمينفخوأن،السعادة

العلمحمايةسبيلفيالناسمنكثيرماتلقد.التضحية

يشينه.ماأومايهينهبهيلحقأنمنالوطنى

الأعلامجانبإلىالأعلاممنعديدةأنواعوهناك

علىخاصةأعلاماترفعالبلدانفبعض.الوطنية

وخارجه.القطرداخل،الحكوميةوالمباني،السفارات

الدولة،رجالوكبار،والملكاتوالملوكالرؤساءأنكما

الخاصةالأعلاموهناك.بهمخاصةأعلاملديهم

الأحمر.والهلالالمتحدةالأممثل،الدوليةبالمنظمات

العربية،الدولجامعةمثلالإقليميةالمنظماتأنكما

الأطلسيحلفومنظمةالإسلامىالمؤتمرومنظمة

خاصةأعلاملهاالأوروبيوالاتحادالناتو،بحلفالمعروفة

أعلاموهناك.والمدنوالمحافظات،الولاياتوكذلك.بها

وفرق،الكشافةفرقمثلالشبابيةالهيئاتتمثلأخرى



385العلم

يكتمس!الوطنيالعلم

الدورمنكرمزأهميته

تاريخفىيؤديهالدي

علماتحملجسماعة.الأمط

الروسيالعلمألوانفيه

بسقوطيحتفلونوهم

الاتحادفيالشيوعية

في)سابقا(السوفييتى

ام.199عامأواخر

الاتحادانحلماوسرعاد

ذلكبعدالسوفييتي

رومسياوأصبحت

مستقلة.

الأفكارتمثلالأخرىالأعلاموبعض،المرشدات

لإيصالتستخدمأعلاماأيضاهنالكإنبل.والمبادممئى

الشاطىءإدارةفترفع،للشواطئأعلاموهناك،الرلممائل

وخطورتهالمو!ارتفاعمنالمصطافينلتحذيرأسودعلما

إلىالسباحةوإمكانيةالموجهدوءعلىدلالةأبيضوعلما

.بعيدةمسافات

قبلبالأعلامشبيهةرموزأرفعوامنأولالمصريونكان

علىخفاقةقصاصاتيربطونكانوافقد.السنينالاف

الأعلامهذهيحملونالجنودوكان،طويلةأعمدةرؤوس

النصر.علىستعينهمآلهتهمأنمتوهمين،المعاركفي

،والرومانالإغريقبعدهمومن،الاشوريونواستخدم

يستخدمونهاالتيالرموزوكانتالنحو،نفسعلىالرموز

وحكامهم.الهتهمالعادةفيتمثل

قادةكانفقد؟المعاركأثناءمهمةالأعلاموأصبحت

نأكما،جنودهممكانلمعرفةالأعلاميرأقبونالجند

وبذلك،الرياحاتجاهمعرفةفيتساعدكانتالأعلام

.السهامفيهيطلقونالذيالاتجاهتحديدالجنوداستطاع

المعركة،جانبيمنجانبكلتمثلالأعلاموكانت

وإذاالأمر،غالبفيالعلمحولشمحورالقتالوكان

الجنودفإن،المعركةأثناءجرحأوالعلمحاملقتل

انتزاعه.منالعدولمنعالعلمحوليحتشدونالاخرين

كانواالجنودمنكثيرافإن،العلمالعدوانتزعإذاوأما

.القتالعنيتوقفون

الدولةانتماءعلىدلالة-أحيانا-الأعلامتستخدم

تعلوهالذيالسعوديةالعربيةالمملكةكعلم؟معينلدين

تزينهاالتيالإسلاميةالدولمنكثيروكأعلام،الشهادتان

النصرانيةالدولمنكثيريتخذكما،والهلالالنجمة

فيالموضوعةالنجومعدديكونوقدلها.رمزاالصليب

لواءتحتتنضويالتيالولاياتعددعلىدلالةماعلم

المعنية.الدولة

منأكثرأوواحداالوطنيةالأعلاممعظمتستخدم

هىالألوانوهذهفقط،السبعةالأسالحميةالألوان

لأصفر،والأخضر،وا،لأزرقوا،لأبيضوالأحمر،ا

الألوانهذهكافةوكانت،والبرتقاليوالأسود،

أسلوبوهو،النبالةشعاراتعلمنسقعلىتستخدم

انظر:.الولممطىالقرونخلالالحشحدثالتصميمفي

الخاصةالتصاميماتبعتوقدعلم.،النبالةشعارات

النبالة،شعاراتعلمأسلوبقواعدالأعلاممنبكثير

يفصلأنيلزمأنهعلىتنصالتيالقاعدةتلكمثل

لونين،ك!بينالأصفرأوالأبيضاللونمنشمريط

يفصلالذي،المكسيكيالعلمفإن،المثالسبيلوعلى

هذهيتبعوالخضراء،الحمراءخطوطهبينالأبيضاللون

.القاعدة

سنينإلىالأعلامفيالمستخدمةالألوانتاريخيرجع

نفستستخدمظلتالدنماركإنمثلاويقال.خلتطويلة

الملكرأىفقد.سنة075علىتزيدلمدةالوطنيالعلم

أبيففيصليباللدنماركالمنتصرباسمالمعروففالديمار

ظلتوقد،معاركهإحدىفبيانتصارهقبيلحمراءسماء

منذحمراءخلفيةعلىالابيضالصليبتستخدمالدنمارك

.ام912عامحوالط
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الإفريقيةالأعلام

بياتيوإ

رترياإ

فاسو!ركيا

"!"

توس!

بونلحاا

يقياإفرحو!

جيبوتي

لداروا

ء

بحولاأ

يمقراطيةلدالكولعوائرالحرا

بقا(سائير)را

ث!

وغمداء
مميارالقمراحزرلمجاتمزا

رممابويا!سواإفريقياحمهوريةتوحوليما!

جمر-ء!ف!كح!*!-جم!-محجحيم+!!!-خيزعيرجع

س--خ--+!بم!خميهحي3يمء!كغ!!ظك!---!ش

؟حي*-!ئهإثءجمضح!!-يم*----يرتم



الإفريقيةالأعلام

العاحساحل

المسغال

ليودسيرا

سيشل

لصومالا

عينيالدزيلاسوا

الاستوائيةغينيا

بيساوعيخيا

ميرونلكاا

الكونغو

كينيا
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ليبيا

ليسوتو

المغرب
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الإفريقيةالأعلام

ملاوي

نياموريتا

الأمريكتيندولأعلام

روحوايأ

لاميبيايتمميوسمور

لحيحرامبيقمور

رودكوال!ا

لاربوداولتحواأ

حوايرالا

ريلالرا

بليز

بنماوسدداربوردلسلفاإ

؟صلأء!

-3!يمج!ض

ير

ه

!!

!حأ

!

!لاخا،

!

لم!4برلأكا/ءء!!!7،

،ء-

!!!بها!

*

*



الأمريكتيندولأعلام

مالبهااجزر

بوليفيا

جووتوباتريحيداد

ادحريا

!-

++

الدومينيكانجمهورية

تيما!جوا

دوميني!(

ونيفيسكيتصيمحانت

لوسيانتاسا

ينامسور

غايانا

938العلم

ريكامحتاكو

جوارانيكا

هاييتي!اوالجرينادينفينسنتسانتتشيلى

،*6

"-4

-

3"

-كاكا-3
3

ص3

555
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ا!لاا

كا

33-3 /كا

16



العلم093

الأمريكتيندولأعلام

وأعلامالآسيويةالأعلام

الهادئالمحيطدول

الأرددا

ذرليحارأ

سهشادأفعا

لياستراأ

المتحدةاحرليةااتمارلل!ا

وسسيالدإ

ش!صشانوزأئيلسراإ

"**

ث

وراسمد

الحديدةغينيالالوا

باكستار

سالاو

لبحرينا

الأمريكيةالمتحدةا!لاياتا

لايوبر

لقبنغلاد

بوتان

مابور

تايلاسد



وأعلامالاسيويةالأعلام

الهادئالمحيطدول

جياجور

193

يوانتا

سشانترك!ا

تركيا

لغربيةاساموا

لثاسريلا

طاجكستان

اقلعرا

عمانفورةسمغا
قبرص

ياسورلوتوفا

تونجا
يلاندرأسولود

تولوافا

خستانزاكا
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وأعلامالآسيويةالأعلام

الهادئالمحيطدول

ياكصود

ليةالش!اكوريا

!يل!صا

لىكيرحستا

حسا-
ير-كط

سلاو

رشالماحزر

!يا!دالماحزر

يانيرما

ياليرمكيرو

نيبال

يلندانيور

السعوديةالعرليةالمم!!ة

ه

مسعوليا

ورولا

لىبالياا

اليمن

؟فيإه!بربر

-

؟

؟

!

!
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الأوروبيةالأعلام

روسيابلجيكالياوكراأ

!أ

نياءسبا

إستونيا

يرلنداأ
لبيضاءارو!سياريابلغا

!

نيارومالصسكواالبوسنةيسلمداأ

لياألبا

نياألما

وراندأ

إيطاليا

البرتغال

نيابرلطما

بولندا

تشيكيا

كرممالدا

يربرعغ!-!؟؟صرقي!وريرحفييهيغ!؟؟+

قي!يزهـجميملآكلميرلمكحكا!73ىزويمءح-!؟!ش

!-بتمغعتمكشةير،!يرحث!ط"
!-س!ى*؟!ى!-ىصسوجممغ-فيرفيإ3؟!ش؟3+5برء
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ماريموسان

كياسلوفا

سلوفينيا

ا

3ثم!كأ-و!كاا؟!خ!بن

جمر--ب

ح!-صكا
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الأوروبيةالأعلام

السويد

يسراسو

لرسسا

تياواكر

ا!ت!يا

ليااصوا

لحتتتاس

لوكسصرخ

مالطة

!

اممفاتي!طرمدية

مقدونيا

شاو!ولد

كومولا

خانروا

هولدا

!ياسلايوعو

لىليوناا

+-

+-
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فيالألواننفسعديدةدولتستخدمأنويحدث

خص!أعلامفيوالأبيضالأزرقاللونينفنجدأعلامها،

متحدةالدولهذهكانتوقد.الوسطىأمريكافىدول

المتحدةبالأقاليميعرفماكانداخل،الأياممنيومفي

منيتكونعلماتستخدمكانتوالتي،الوسطىلامريكا

الأسود،الأربعةالألوانوترمز.والأبيضالأزرقاللونين

هذهتظهر،،العربيةللوحدةوالأبيضوالأحمر،والأخضر،

،والأردن،والعراقمصر،منكلأعلامفيالأربعةالألوان

،المتحدةالعربيةوالإماراتوسوريا،،والسودان،والكويت

وفلسطين.

ورموزهاالأعلامبتاريختعنىالتيالدراسةوتعرف

العلملهذاالإنجليزيالاسمأشتقوقد،الراياتعلمباسم

الشكلذاتالرايةأوالعلمتعنيالتياللاتينيةالكلمةمن

راياتيحملونالقديمةرومافىالجنودكانفقدالمرلغبم

علىمثبتةمستعرضةقضبانمنتتدلى،مربعةعسكرية

سوار.

الأعلامأنواع

يمثلفهوبمالمألوفةالأعلامأنواعأكثرالوطنيالعلم

وبصفة.العلمذلكترفعالتيالدولةتلكفيالناسجميع

ينتسبونالذينالناستمثلالمدنأوالأقاليمأعلامفإن،كاثلة

تمثلأنواعاهنالكلكن.المعنيةالدولةمنالمناطقلتلك

منواحداقسماتمثلوأخرىفقط،بعينهمأشخاصا

المسلحة،القواتفقطتستخدمهاالأعلاموبعض،الحكومة

أعلاماهنالكأنكماالبحر،فيإلالاتستخدموأخرى

والرسائل.الإشاراتإعطاءفيفقطتستخدم

بعضهاعنالوطنيةالأعلامتختلف.الوطنيةالأعلام

صورةظلتوبينما،والتصاميمالألوانفىكبيراانخلافا

لمئاتوحتىبللعشراتحالهاعلىالوطنيةالأعلامبعض

حدشةتعدالأخرىالوطنيةالأعلامبعضفإن،السنين

التيالأقطارمنكثيرتبنتوقدغيرها.معبالمقارنةنسبيا

كرمزجديدةأعلاماالاستعمارمنامشقلالهاعلىحصلت

إلىالعادةفيالوطنيالعلمتصميمويرمز.الوليدةلحريتها

.بأخرىأوبصورةال!مة

وأالبريطانىالاتحطدعلمباسمبريطانياعلميعرف

هذاويضم،أم108عامرسمياتبنيهتموقدالاتحاد،راية

وصليبلإنجلترا،يرمزالذيجورجالقديسصليبالعلم

القديسوصليبلأسكتلندا،يرمزالذيأندراوسالقديس

لأيرلندا.يرمزالذيباتريك

الاتحادعلمونيوزيلنداأستراليامنكلضممنتوقد

لروابطهمارمزاعلميهمامنجزءاليكونالبريطاني

أسشراليامنكلعلميضمكمابريطانيا.معالتاريخية

النجوممنكوكبةوهو،الجنوبيالصليبأيضاونيوزيلندا

اسمويفحم،الأرضيةللكرةالجنوبيالنصففيتظوالتي

تمثلرؤوسبسبعةكبيرةواحدةنجمةأيضاالالممترالي

الأسترالية،للدولةالفيدراليوالإقليمالستالولايات

الزرقاء.بالرايةلأسترالياالوطنيالعلمويعرف

العلمعلىوالشاراتالنجومالشعبيالالحمميطلق

العلمهذاويضم،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالوطني

،متناوببترتيبوالبيضاءالحمراءالخطوطمنخطا13

يضمكما،عشرةالثلاثالأصليةالمستوطناتوتمثل

الولاياتتمثلزرقاء،خلفيةعلىبيضاءنجمةء.

الحالية.الخمسين

الشأنوذويالحكاممنكثيريملكالأفراد.أعلام

،المثالسبيلوعلى،شخصيةأعلاماالحكوماتقادةمن

أعلاملهمالمالكةالأسرةوأعضاءبريطانياملكةفإن

بالرايةيعرفالذي،الملكةعلمويرفع،بهمخاصة

إنزالهويتم،الملكةفيهتدخلالذيالمبنىفوق،الملكية

رايةأيضابريطانياولملكة.المبنىلذلكمغادرتهاعند

إلىتحولتالتيالكومنولثدولفيتستخدمشخصية

مستقلة.جمهوريات

العلممكونات

الخشبيالقرص-ر

)ال!صالتود(الرسع

العلم-طرفا

العلمأرضيةالغلم

ا!لمامارية

4-ء------"ء"-*-*

المرفر!الطر!العلمحل-

يليالكالتونباسميعر!والذيا!لماسالعلوياشسع.العلممكونات

الطر!ويحنلور.العلملأرصبةا!ل!ام!ماتسقىويعرلى،مسا!رةالسارية

منالىأ!يالرصأوالعل!ارظعيمتاسسه!يالأفقيالطهولأوالمرفر!،

المرفر!الطر!يساوي،والكمديالربطهاىالعلميرو!ياحر.إلىعلم

الطر!طوليحلغالمتحدةالولاإتعلمو!ي؟العلمارتفاعطولصس!

الطولهداسلعأحرىأعلام،!يبما!لماارتماعطولصس!أ،9المرو!

العلم.ارتثاعطولضع!أ5،

!!!

النسراليمير(،إلىاليسار)سالأعلامسارياتتزينالتىالحلإتتشمل

الألوارإلىسالإصافة،السحمة،المسطحالحثىالقرص،الكرةالمطرد،الاشر،

الصعيرة.الراياتأو
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العالميةالمنظماتأعلام

المتحدةالألم

الأطلسيلثمالحلفمنظمةالإفريقيةالوحدةمنظمة

وابخلسالأوروبيالاتحادالعربيةالدولجامعة

الأوروبي

الأمريكيةالدولمنظمة

ع

الأحمرالهلال

3!!

الأوليمبيةالألعاب

+

الأحمرالصيب

فيالأحمرالهلالداتالأعلامئرفع.الإغاثةمنظماتأعلام

الدولفيالأحمرالصلي!ذاتوالأعلام،الإسلاميةالدول

النصرالية.

العالملدولالتاريخيةالأعلام

كادالديالمربعالعلماليم!ىعلىالتيأصورةاتمتلى.الرومانيةالأعلام

الذيالعلمالأيسرالجابولمي.سواتاعدةاشومالىالحوديستحدمه

.م003لسةلي!قسصص!أالإمراطوراستحدمه

الرومانالأباطرةعلم

يحملالديالمرلسيالملكىا!ل!ااستحدم.البكرةالفرنسيةالأعلام

عشروالسابععشرالرالعالقرنينب!تاج!ت(ا)إلىاشلبقأرهارستلاثا

اليسار()إلىالحر!رايةيحملوناغرلسيوداالحودوكاد.الميلادي!!

.أم-415أ124الفترةحلال

ا*

لأولالي!ن()ع!أغاغاوليمعلما!مئحدم.المبكرةالإنجليزيةالأعلام

ثلاثةعليهعلمااتخد!قدالاولريتتاردالملكأما.أم660عاممرة

موجودةالثلاثةالأسودترالولا.أم591عاماليسار()ع!أصود

البريطالي.الملكىا!لماعلى
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المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةعلمراعيماركالقديسرمزترفعالبندقيةسف!كانت.التجاريةالأعلام

مدبألمانياالآلىيعر!فيماالعلمهداامشحدمأورولافيالتجارأما(.اليمين)علىعشرالرابعالقرنمنبدءاالمدينة

.أم608عاموحشالميلاديعمترالتالثالقرلى)علىالهنزيةالعصبةعلمالفمرةنفسفىيردعونفكانواالشمالية

اليسار(.

مأ981عاموكولومبيافمزويلافيمرةلأول(اليمين)علىبوليفارسيمودعلمرفع.اللاصلينيةأمريكاأعلام

الأقاليمعلمأما.أم781عامالأرجنفنفي(الوسط)فيمارتيرسانديخوزيهعلمالأنديزجيشورفع

.أم048إلى8231منالفترةخلاليرفعفكاداليسار()ع!الوسولأمريكاالمتحدة

الصليبداالنازيالعلمالألماناستخدمدكتاتورلن.نظامينعلماالأسبانيالجمهوريالعلم

كانفقداليابانيالأسطولأما.ام459وحتىأ339منالمعكوفأم31!عاممنذاستحدم

اقنيةالحالميةارربخلالالمشرقةالشمصإلىيرمرالذيالعلميرفعالأهليةالحربدهايةوحتى

.أم529عامأخر!مرةاليابانواتخدته.ام939عامالأممبانية

كا

صحصر--*،

*ءصحؤ

"=4

بىلم?!كا!سكاع!كاءى!كاكالا"كا-؟!ض؟ل!كأ-رررركا7*كا

،زوج-كا!3!ء--!كا-كاثنكاكااسساكاءتيصع+

كاير-ء،كا،كأ!وع

؟؟!؟؟ءجكاكا!كا

"كاء-*!ي؟يرتن!3!ى؟في

كاير!ىع(عكا+!

3!كاى-!!-!ء!3"؟!سلأء!ا

،-كاكا3"ءكا،ررىكا-ءش-كاكارركأ،ي

خخكاكاع

--3"

!كاى

كا3

خ

كا

كا

كاكا

كا

"ىكاار!

*3
صكا3كا

ير-"--كا3
--؟ججكا*

"-

"-

رر



العلم893

العلممصطلحات

العلوياشبعفيموضموعايكودوقدىللاتحاد،يرمزتصميمالاتحاد:

الولاياتعلمفىالموحودةالنحومفىالحالهوكحاللعلم

الاتحادعلمديالحالهو!صما،العلممجمليعمىوقدالتحدة،

لبريطانيا.

يميمهاعلىأ:عسكىهـيةوحدهم!مدمةلىيرلمعصعيرعلم:الأرضية

.المشاةلإرلتحاد

أسهاية.امستدقأواحشكلامتلثعلم:البنانت

العله.قمايت!أرضيةلونوتعمي:الخلفية

الحاضروقتمافىالمصطهجهداييرر،الاسحولهيلتروعلم:الراية

يا.لبريطالمدصةالرايةمتل،لحاكمالشحصىالعلمإلى

للعلم.الطرهـالمردرفديعادةيكورتصميمأوشعار:الرسم

اصسفيمة.امقدمةفىاتالسارية:الأعلامسارية

السفيمة.مؤحرةليالموجودةالسارية:الأعلامسارية

العلم.عليهيرلعالديالعمود.السارية

ا!د.امرالمرلردى!ال!!فيعادةيحودتصميم:الشارة

ما.علمشأ!د!-!!يمصلرديعحط:الشرشرة

أعلاماا!دو-العض:تحصص،!هـليةسعيمةترلعهوطيعل!:الشعار

.الأحرىاالمسلحةالقواتأ!حداتمماتلة

أحسارية.ام!الأبعدزيعوداعلسام!الطليقالطر!:المرفرفالطرف

للعلم.الأفقياطولاعلىأيضاالمصطجهذاويطلق

علىأيصاالمصطهلحوئطلقللساريةالأقرد!االعلمجرء؟العلمطول

اطعلم.اشأسيالعرض

وذماعلماإدنقوأ!وحيسما23-.اتساعهللأعلاممقياسر:العرض

اطصطلحهداشمأوقد،سم19اتساعهألىيععيفهداأعراضأربعة

كاتوالتيصئالأعلام!يتستحدم!صالتالتىالأقمشةام!

سم.23مقاسشرائطشكلعلى

اعلم.ارشع!اطستحدبمالح!!إلىإشارةأعلامتبيتيععى:العطف

:دالأا،لدا.الاعلاء:ااشاياتتاريحلدراسةيحتصعلم:الراياتعلم

منعمرهافيأقدمعديدةشخصيةأعلاموهناك

خلالالشخصيةالأعلامهذهنشأتوقد،الوطنيةالأعلام

.المعاركفيخاصةأهميةلهاوأصبحتالولمسو،القرون

بحعسبأحجامها،فيتختلفراياتيرفعونالنبلاءفكان

أوروبافيالوطنيةالوحدةتناميومعحاملها،مرتبة

بعينهلحاكمالشحصيةالسلطةتمثلالتيالأعلامأصبحت

الوطنيةالأعلامتلكالوقتنفسفيوتنامت،أهميةأقل

اللأمة.كافةتمتلالتى

أهميةذاتولاتزالالأعلامكانت.العسكريةالأعلام

خاصةأعلاماأسدولامعظىاوتخصمر،المسلحةالقواتفي

مستقلةأعلاماالبلدانلبعضأنكما،الوحداتلختلف

.الضباطولكبارالمسلحةقواتهاأفرعمنفرعلكل

تحوضمضىفيماالجيوشكانت.الجيشأع!ج

أعلامبعضو!صانت.الحربلواءتحملوهىالمعارك

ذلكفيالوطنيةالأعلامعنتامااختلافاتختلفالجيوش

تملكها.التيالشركةلقوصيحتجاريةسميسةترفعهاسدياالعلم:ال!ثركة!كلم

وترفعه؟تجاريةسفيمةتزورهاالتيللدوا!ةالوطمياحلما:اللجاملةعلم

الميماء.دحواعاعمدالسميمةهده

وتحملضالط،أوعسكريةوحدةتحملهحاصرعلمةالوحدةعلم

نوعيةكتيرةلملدانالمسلحةالقواتدىا*صةاوالوحداتأعيالة!ا

.الوحدةوعلمطىالرا!لما-الأعلامم!محيمة

تجارية.سفيمةتردعهعد:التجاريالعلم

هيالدولأعلامومعظمما،دولةحكومةترفعهالدياعلما:دولةعلم

المعني.للبلدالبالةشمعارإليهامضا!االوطميةالأعلامنفس

مشقوقبطردينتهيصغيرةرايةهيئةعلىعلم:الشكلمثلثعلم

.رأس!تدي

السفىمرشدمساعدةإلىتحتاحسفيحةترلمحعهعلم:السفينةمرلثدعلم

طيماء.الدحولعد

ما.دولةعلم:الوطنيالعلم

السفيسة.مقدمةلىئرءصعرعدالصغير:الوطنىالعلم

الحلية،تحتالساريةقمةفيالتىالمعدليةأ:ايخيةالقطعة:القرص

العلم.لحملتقول!علىأرل!صهعرتحهوي:هى

ويستخدم،الوطنيةالأعلاماألوانمرشرائصامز*قماش!:القماش

.الأعلامصنعفيالمستحدماصودىااطقحات!أيصاالمصطلح

حيثللساريةمباشرةالتاليةالعلويةاويةأا:(الأعلى)الربعالكانتون

الاتحاد.شارةمثلحاصتصميمداحلهايوصع

العلم.وانرالرفعفياطستحدمالحبل:الحبلأوالكر

أولرفعالحشبيالقرصخلالمنالحبلسحبيعميالكر:بكرةلف

العلم.إنزال

أسماءتحملالعسكريةالوحدةلعلمتلحقراية:اللمتازةالخدم!لواء

حمسا.بلاءالوحدةفيهاأللتالتيوالحملاتالمعارك

الحبلبنفستلحقالإيتحارةأعلامم!محموعةةالأعلاممجموعة

.هـاحدةوحده:لرء

فيالأعلاميحملونالحاضروقتنافيالجمودولكن.الوقت

والمراسمالعسكريةالعروضحالاتفيالأمرغالب

الفيالق،مثل،الجيشمنالكبيرةوالوحدات.الاحتفالية

هذهتحملالأحيانمنكثيروفي،خاصةألوانلأعلامها

فيهاالوحدةأبلتالتيالحملاتأوالمعاركأسماءالأعلام

حسنا.بلاء

فيالبحريةالقواتسفنترفع.البحريةالقواتأعلام

عندمامعينةرايةترفعفهي.الأعلاممنأنواععدةالعادة

.الشراعرأسعندساريةعلىمنالبحرعرضفىت!صن

كانحطإذاالرايةترفعألاللسفنيجوز،السلامأوقاتوفى

علىأخرىسفنهناكتكنولمالبرمنالرؤيةمدىخارج

لتوضحدائماالرايةترفع،الحربأوقاتوفي.منهامقربة

السفينة.جنسية

المرسى،فيأوالميناءداخلالبحريةسفنتكونوعندما

مقدمةفيقصيرةساريةعلىمنصغيراعلماترفعفإنها
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الأعلامساريةعلىمنالكبيرةالرايةأيضاوترفع،السفينة

أعلامالبحريةالقواتسفنمعظموترفع.المؤخرةعند

السفينة.ظهرفوقضابطأيقيادةأورتبةلتوضحالقيادة

منرتبةأعلىضابطالسفينةظهرعلىيكنلموإذا

المهمة،علمباسمميعرفعلماالسفينةترفعالقائد،الضابط

ميدأنيةخدمةفيالسفينةأنيوضحالشكلمثلثعلموهو

فعلية.

دائفاالجويةالقواتأعلامترفع.الجويةالقواتأعلام

الجويةالقواتترفع،المثالسبيلفعلى.الجويةالقواعدعلى

توضيحمعباهتأزرقلونذاترايةالبريطانيةالملكية

منالمرفرفالجزءفيالطائراتتمييزفيالمستخدمةالشارة

وأعلامهاراياتهاأيضاالجويةالقواتوحداتتملك.الراية

بها.الخاصةالصغيرةالإرشادية

أعلامابعفالبلدانتملك.الأخرىالحكوميةالأعلام

هذهوترفع،الحكومةإلاتستخدمهالاخاصةرسمية

مراكزووالسفارات،الحكوميةالمبانيفوقالخاصةالأعلام

وطنيعلمالدولةعلمفإن،العادةوفي.المتحدةالأم

هذهفىالواردةالأعلامومعظم،النبالةشعارإليهمضاف

التيالأعلامأماكلها،الدولةتمثلوطنيةأعلامالمقالة

منلكلبمالمقالةهذهفيفهيالحكوماتلاتستخدمها

وكوستاريكا،،وبوليفيا،والنمسا،لأرجنتينوا،ندوراأ

وإثيوبيا،وإلسلفادور،وإكوادور.،الدومينيكانوجمهورية

وسان،وبولنداوبيرو،،ييتىوها،لاتيماوجوا،وفنلندا

وفنزويلا.،نياسباوأ،رينوما

التيالشركةعلمالتجاريةالسفنتر!البحر.أعلام

الوطنىالعلممؤخرتهاعندالسفنهذهتحملكماتملكها.

البلدانبعضسفنوترفع،السفينةفيهاسجلتالتيللدولة

فيترفعهاالتيالوطنيةالأعلامعنتختلفتجاريةأعلاما

وعندماالحمراء،الرأيةترفعفإنها،البريطانيةالسفنأماالبر.

الميناءلدخولالسفنمرشدمساعدةالسفينةقبطانيريد

سبيلعلى،السفنوترفع،السفينةمرشدكللمير!فقد

زيارتها.فيتكونالتيللدولالوطنيةالأعلام،المجاملة

فيروجرجوليباسمالمعروفالقرصانعلمظهر

أعلامفيدائماويظهر،الميلاديعشرالثامنالقرننحو

خلفيةعلىمتقاطعتانوعظمتانبيضاءجمجمةالقراصنة

سوداء.

الأحيانمنكثيرفيالأعلامتستخدم.الإشارةأعلام

خاصةأعلاماالبحارةيستخدموقد،الإشارةلأغراض

الدولمنكثيريملك.الأعلامعائلة

مسبيلوعلى.الأعراضلختلفأعلاما

.الأعلاممنعائلةلبريطانيافإن،المثال

يمكنهاعلمانلهاوحدهافالملكة

الحاصةوهيالملكيةالرايةاستحدامهما:

بوصفهابهاخاصةورايةشخصيا،بها

للكومسولث.رئيسة

?ء13

للملكة.الشخصىالعلمهيا!للكةرايةالملكة.علمالللكيةالراية

امحثومه.موظمويردعهاالزرداءالرايه.التجاريةالسفنترفعهاالحمراءالراية.التحدهدلممدحهالوصىالعدم!صا!عم

الحربيةالسف!ترفعهاالبيضاءالراية

كا!-ير----كينء-!؟!فيقيفي،-س-2

تركأ-5؟!

2!!سعحث!ع!ح!غ!----!!--!+تن

عكأررءكاسيرقي!يم!!ظ!ء-!-!!!!

خ-!7،-برش!ير-زفي-!-كا-قي!!+خوجج!كأسص+ئى+فيح
!ظ!كأس-ب!ع!-حش-يرفي!حيمخ-خير-ير-بهزديريرءيم!خمجح
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حاملةفوقالإشارةعامل

سمينةإلىرسالةيرسلطائرات

حاملةبحانبتبحرأحرى

هذاويستخدم.الطائرات

يعر!للإدتحاراتظاماالعامل

مواصعوتمتلالسيما!ور،باسم

.محددةوأرقاماحروفاالدراع

أعلاممثلا،وهناك،الأخرىللسفنالأوامرلإيصال

خفرمحطاتتستخدمهاالتيالعواصفمنالتحذير

وأحوالالحطيرةاشياحمنللتحذيروغيرهاالسواحل

البحر.

تلويحعلمللإشارةيستخدم.اليدويةالإشارةأعلام

،مورسانظر:.مورسإشاراتوخطوطنقاطعلىللدلالة

أعلاممنعلم!تبرفعالإشارةعاملويقوم.إشارات

بالعلمينالإمساكطريقعنمعينةرسالةلإعطاءالسيمافور

انظر:.والأرقامالحروفعلىللدلالةمختلفةمواضعفي

السيمافور.

أصدوليةاالرموزنظاميستحدم.للأعلامالدوليةالرموز

ويوجد،بالعلمالإشاراتلإعطاءنظامأفضلوهو،للأعلام

هذهمنعلمكلويرمزعلما،04علىمايزيدأضظامابهذا

الأعلاموترمزأ!جاء،احروفمنحرفإلىالأعلام

ويقوم.تسعةإلىواحدمنوللأرقامصفرللرقمالصغيرة

خمسةإلىواحدمنتتكونأعلاممجموعةبرفعالبحارة

.الكلماتأضهجئةأومرموزةمعانلهاأعلام

بتسعالأعلاميشرحرموزكتابسفينةكلوتحمل

واليونانية،،والألمانية،والفرنسية،الإنجليزيةهيلغات

والألممبانية.،والروسية،والنرويجية،واليابانية،والإيطالية

للمسفينةالمرسلةالرسائليفهمأنقبطانلأيويمكن

الرموزليرقالحربيةالسفنوترفعالرموز،كتاببمساعدة

أسمفناتعلمحتىأسدوأصيةاأطرموزاستخدامهاعد،والإجابة

سرية.رموزالايستخدمونأنهمالأخرى

الدوليةالرموزمنمعينةأعلافاالبحارةيستخدم

علىالتيأصسفينةافترفعشىء.عنللإعلانأوللتحذير

يوضحإلحرفعلماالميناءداخلمنالإبحاروشك

ليرالرسائللإرسالالسيمالورأعلامتستحدمالسيمافور.أعلام

والأصفرالأحمرالعلمادويستحدموالبر.السفربينأوالسفى

والأبيضالأحمرالعلمانيستحدمبيحماالمحر،فياليسار()على

اليالسة.عراليم!!()ع!

متقاطعتير،وعظمتيرج!حمةصورةعادةتحملالقراصنةأعلام

وأ،سيفأو،عظيمهيكلصورةتحملالأعلامهدهلعصوكانت

رملية.ساعة
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منرفعهايتمحيثالأعلاممجموعةتسمىأعلاممجموعاتأربع

النووية.بالطاقةتعملطائراتحاملةمتنعلىالإشارةجسرعلى

الرسائل.لتشكيهلبعضمعبعضهاالأعلامبتشبيكالبحارةويقوم

63يتضم!.الدوليالعلمنظام

رموزابوصفهاوبيرقاعلما

سس!

يتضمنكما،والارقامللحرو!

."س!
)علىللإجابةوبيرقاسمرة

ترفع.بدائلوثلاثة(،اليمين

معينةلاشارةالمستقملةالسفيسة-ء

سه

الإشارةغرضبانللإجابةبيرقا

علىالبدائلوتعمل.فهمقد

التيوالأرقامالحروفتكرار

وتستخدم.الإشارةأعلامم!إضافيةمجموعةرفعصيعنيمماتسبقها

رابعا.بد!لاالأحرىالعربيةوالبحريةالاطلسىشمالحلف!منظمة

!"!!**

؟كا!ء!؟!

؟!؟"؟!

!!!!!

!!المكرراتءوائللبدا

سعرالتتانظ!ول

العالميةالرقميةالرموزبيارق

ال!!!

**!

!

!

تبلغالتىالرياحمنتحذيريعلم
أقل.أوكم/ساعة61سرعتها

العواصف!منتحذيريعلم

36لينسرعتهاتتراوحالتي

ساع!/ع88

خفرمحطماتتتخدبم.العواعفمنللتحذيرالمستخدمةالأعلام

البحرية.والاحوالالعواصف!منالقواربلتحذيرالأعلامالسواحل

عرضهايبلغوالعواصصالرياحمنللتحديرالمستخدمةالحمراءالبيارق

الأعلامأما.م64.أو.12وطولها،الساريةعندم32.أو21.

وأ2.1أحجامهافإنوالأعاصيرالقويةالعواصفمنللتحذيرالمستحدمة

حمراء.خلفيةعلىأسودمربعاشكلاتحمل2،م4.2

القويةالعواصصمنتحديريعلم

بينسرعتهاتتراوحالتي

اساعة.كم9-8811

الأعاصيرمنتحذيريعلم

911سرعتهاتبلغالتىالممطرة

الأ!لسساعةعا
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بيترباسماسابة!وقتشيالعلمهذاوعرف)ع(،الإنجليزي

حالةفي)!(الحرفيوضحعلماالسفينةوترفع،الأزرق

عليهعلماوترفع،السفينةبتوجيهمتعلقةصعوبةوجود

أحسفينة.اظهرعلىماشخصفقدأنحالةفي)5(الحرف

عنمعا)+(و))(الحرفينتحم!التيالأعلاموتنذر

تعني)ول(و()ولر)الاا(فوالحرو،لالسفينةحريقوجود

الطبية.للاستشارةعاجلاطلبا

العربعندالأعلام

فيمكانةلهاوكانت،القدممنذبالأعلامالعرباهتما

اليومية.والحياةالاجتماعيةوالمناسباتالحروب

استخدمواوقدأطواء،اوهوالرايةهوالعربعندوالعلم

بعضهاودلحصونهما،علىبعضهارفعوامختلفةأعلاما

حرصواكما،الحروبشىخفاقةوتقدمتهمقوافلهر،على

فيها.أ؟تأضااأ!دايةأغفارواالصحارىفيكشرهاعلى

عنيميزمابهاحاصرعلمقبيلةأ!س!كاد.الإسلامقبل

إذاا!الرجااشمبريرفعهعلىزتعلقهاسسفرفيتحملهكيرها

حصانلذلك،الهزيمةتوقعيعنيسقوطهوكان،القتالاندلع

العلمبقاءالأن،واقواهمالرجالأشسجعمنالعلميحملالذي

.القتالمواصلةعلىلهمتشجيعأ،المحاربينورؤية

كلاببنقصيأنالإسلامقبلالعلمأهميةوبلغت

حصيرحدإلىيشبهمنصبااستحدثوزعيمهامكةحاكم

يشغلهمنمسؤوأجاتوضمن،الدفاعوزيرالانيسمىما

الرحالحوأ!هالتصاحرحه،فإذاباللواء،ال!حتفاظ

أمورشىأطنف!!أسندوةادارشىأصشيوخواجتفا،مستعدين

مهمة.

هيالإسلامفيرايةأولكانت.الإسلامظهوربعد

المدينةدخولهيومك!!الرسولفوتمرفرفةكانتالتي

المدينةأهلمنالأنصارأحدأسرعفقد،مكةمنقادما

ضلإد!!!.الرسولأماموصعاررمحهعلىعمامتهونشر

يعلقونهالأبيضالصوفبدريومالمسلم!تشعاروكان

كل!!الرسولعقدهلواءوأولوأذنابها،الخيلنواصيفي

وا!ستمرمرشد،لأبيعقدهأبيضعلماكانرمح،على

رايةحامليحددض!ري!الرسولوكان،غزوةكلفيحمله

منتماممتشهد،إذايخلفهومنغزوةكلفيالمسلمين

وقد،السنةهذهعمررب!صأبوواتبعوهكذا.،بعدهيأتى

أماالحمراء،الرايةاشاشدينوالخلفاءالرسولأياماشتهرت

فكانتالعبا!ميونأماالبيضاء،فاشتهرتالأمويينأيام

مذهب.بهلالزينهاخلفائهموبعضسوداء،رايتهم

ي!ضرونكانوابيضاء،راياتمصرفيالفاطميونواتخذ

ولذلك،وحروبهمالعديدةاحتفالاتهمفىا!عتخدامهامن

البنود.دارسميتلصناعتهاودارا،خاصةقاعةلهاأعدوا

العلماستخدامقواعد

التعاملوقواعدالأعلامونشراستخدامقواعدتختلف

بعضفىتتفقجميعالكنها.أخرىإلىدولةمنمعها

المشتركة.القواعد

ماعلىدولةأيفىالوطنيالعلميتقدم.العلمنشر

المناطق،وأعلامالاخرىبالدولالخاصةالأعلاممنعداه

مناستثناءالمتحدةالأمعلمويعد.المدنأو،الولاياتأو

وصبنييماثلنحوعلىرفعهيجبحيثالقاعدةهذه

.جوارهإلىمرفوعوطنيعلم

فىأما.الوطنيالعلمعلىأسبقيةالدوأسةرئيسولعلم

علمعلىينطبقنفسهالشيءفإن،المتحدةأ!لاياتا

فيالكنيسةعلميتقدمفقدالبحر،فىيرنجععندماأممنيسةا

الدولة.رئيصعلمعلىالحالةمذه

قانونيةتشريعاتالدولمنالعديديملك.الأعلإمقوانين

العلملالمشخدامالصحيحالأسلوبتوض!!وقواعدأنضمةأأو

ما429لعامالعلمقانونفإنأ!،المثاسبي!!وعلى.أ!طنيا

الصحيحةالأساليببالتفصيليوضح،المتحدةالولاياتفي

أيضاالقانونهذايتضمنكما.الوطنيالعلملنشروالخاطئة

لتعليم،الأمريكيةالمدارسفييستخدمالذي،العلمعهد

أستراليا،منكلأيضاوتملك.العلمتحيةكيفيةالطلاب

وهناك.القانونقوةلاتملكأنهاإلامماثلةتشريعاتوالهسد،

فيالموجودللقانونمماثلةقوانينلهاعديدةأستراليةولايات

لنيوزيلنداأم819لعامالعلمقانونأما.المتحدةالولايات

العلميرفعمنيحددولكنه،العلملرفعقواعدلايضعفإنه

العلمتقليدالهنديالقانونويحظر.متىر،أ!طنيا

قواعدوتوباجوترينيدادمنولكل.تجاريةعلامةلاستخدامه

المملكةأما.الوطنيالعلموحمايةنشرطرقتحكماإجرائية

القوميالعلمفيهايرفعالتيلالتواريخقائمةلهافإن،المتحدة

الحكومية.المبانيعلى

وأاليومفيعادةالوطنىالعلمئرفع.الأعلامترفعمتى

أليومفيأيضاالوطنيالعلميرفعكما،للدولةالوطنيةالأيام

وأيضا.الدولبعضفيالدولةرثيسميلاديوافقالذي

مثل،مهمةتاريخيةأحداثذكرىلإحياءالأعلامترفع

القوميينالأبطالتكريميتمكمافرنسا.فيالباممتيليوم

المهاتمامولدذكرىإحياءفىالحالهوكمابمالأعلامبرفع

الدينيةالأعيادفىكذلكالأعلاموترفعالهند.فىغاندي

كباروأعيادأسبانيا،فيالصعودعيدمتل،ألمهمة

وتربثثيرإنجلترا.فيجورجالقديسيوممث!!،أغديس!تا

فيالحالهوكما،المدنيةالمناسباتفيالأعلامالدولمن

العالميةالمناسباتفىوترفع،الدولمنالعديدفيمايوعيد

الولاياتمثل،الدولبعضوهناك.المتحدةالاميوممثل

يوميا.العلميربفيها،المتحدة
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أثناءالأعلامرفععلىالأعلامقوانينمعظموتنص

فيأما.مضيئةكشافاتتستخدممالمفقطالنهارساعات

يظلأندروالقديسعلمفإنبأسكتلندا،ستانفوردأتيل

أسكتلنداملوكأحدتبنىذكرىلإحياءونهاراليلأمرفوعا

المسلحةالقواتقوانينوتحدد.أندرأوسالقديسلصليب

كما.والصيفالشتاءبينتختلفقدالتيالنهارساعات

السيئة.الجويةالأحوالظ!بفيلاتربكلادةالأعلامأن

المبانيعلىالرسميةالاعلامترفع.الأعلامترفعأين

التذكاريةوالمعالموالنصب،العسكريةوالمنشآت،الحكومية

والمدأرس،العامةالميادينفىأيضاترفعكما.القومية

رؤساءأعلاموترفع،العامةالمحلاتومعظم،والجامعات

الرايةوترفع،فقطالفعليحضورهمأثناءعادةالدول

فيبكنجهامقصرعلىفقط،المتحدةللمملكةالملكية

اليختوعلى،الملكةتقيمحيثالأخرىوالأماكن،لندن

الوطنيالعلميرفعكندا،وفي.الملكةتستقلهعندماالملكي

الهيئةانعقادحالةفيفقطأوتاوافيالبرلمانمبنىعلى

مرفوعايكونفإنه،الأستراليالعلمأما.فقطالتشريعية

ويضاءكانبرأفيالفيدراليالبرلمانعلىدائمةبصفة

ليلا.الكاشمفةبالأنوار

يخصصالذيالدولةعلمبينالبلدانبعضتميز

المواطنونيستخدمهالذيالمدنيوالعلم،للحكومة

شعارتحملالتيالأعلامتخصصألمانيا،ففي.العاديون

المصنعةالشركاتوتمتنع.فقطالحكوميللاستخدامالدولة

وبصفة.العاديينللعملاءالاعلامهذهتوريدعنالألمانية

نأ،البلدانوبعضكونجهونجفيلايجوزفإنه،مماثلة

للجمهور.للبيعالحكوميالعلميعرض

يستخدمواأنبريطانيافيالمدنيينللمواطنينيمكن

خاصعلماستخدامينبغيأنهإلا،اليابسةفيالوطنيالعلم

استخداميشترطكماالبحر.فيالحمراءبالرأيةيعرف

كونج،هونجمثلأخرىدولفيخاصةمدنيةرايات

.وسنغافورة،ونيوزيلندا،ومالطة،ليزياوما،يطالياوإ،والهند

سواريتتركأنلائقغيرمسلكايعد،الدنماركوفى

فإنهمولذابمعلمعليهايرفعأندونخاليةالأعلام

تصميمبنفسورفيعةطويلة،خاصةأعلافايستخدمون

عدمحالةفيالخاصةالأعلامهذهوترفع.الوطنىالعلم

المبانيحالةفيهوكما،الساريةعلىمرفوععلموجود

أخرىإسكندينافيةأقطارفيكاثلةأعلاموتستخدم.الخالية

وهولندا.ألمانياوفى

بسرعةالوطنيالعلميرفعأنيجب.العلموانزالرفع

يلامسأنقبلوطيهجمعهيجبكماببطء؟إنزالهيتموأن

فإنه،عديدةسوارعلىأخرىعلاممبنرفعهوعند.الأرض

أخيرا.وإنزالهأولأرفعهيجب

التحيةلإعطاءالأعلاماستخداميمكن.العلمخفض

الحكومة،رئيسأوالدولةرئيسمثل،الشخصياتلكبار

الساريةبخفضذلك!م،العسكريةالاستعراضاتوفي

أفقي،وضعإلىالرأسيالعاديوضعهمنالعلمتحملالتي

يقفحيث،للتحيةالعلملخفضآخرأسلوبوهنالك

العلميلامسأنإلىالعلمساريةويثنيثابتاالعلمحامل

باسمبريطانيافيالإجراءهذاويعرف.بأطرافهالأرض

بهذاالتحيةولاتعطى،الملكيةللشخصيةالعلمخفض

معدودةأخرىدولوهناك،الملكةأوللملكإلاالأسلوب

يمكنأيرلندا،وفى.التحيةمنالنوعبهذاتسمحفقط

حالةفيفقطالاستعراضاتفيير!الذيالعلمخفض

والولاياتالهندفيالعلمقوانينوتمنع.الدينيةالاحتفالات

علىالوطنيالعلمخفض،أخرىبلدانوعدةالمتحدة

منبتدليتهللتحيةالبحرفيالعلمخفضويتم.الإطلاق

.أخرىمرةورفعهالساريةقمة

فىبوضعهالبلدانبعضفيالعلمينكس.العلمتنكيس

بمنتصفويقصد،الحزنعنللتعبيرالساريةمنتصف

أسفل،إلىالساريةرأسمنالعلمعرضمسافةالسارية

معظموتسمح،الكاملبحجمهالحالةهذهفىالعلموينشر

فقط.خاصةمناسباتفيالوطنيةأعلامهابتنكيسالدول

العلمبتنكيسيسيمفلاالسعوديةالعربيةالمملكةفيأما

)الضهادتين(.الإسلامأركانأحدعلىلاحتوائهنظراأبدا

العلمفينكس،الكومنولثدولومعظمبريطانيافيأما

الحالةهذهفيوحتى،الملكةأوالملكموتحالةفىفقط

التيالطرقومنفقط،اليوممنلجزءإلالاينكسالعلمفإن

إضافة،الحزنعنللتعبيرالعلمتنكيسعنبديلاتستخدم

العلم.إلىسوداءحدأدأوشحةمنباقةأوإكليل

عندالبلدانمعظمفيالعلمالناسيحيي.العلمتحية

أثناءنشرهعندأوطوابير،فىأمامهالمرورعندأو،رفعه

الولاياتفىالعلمقانونويوجب.الوطنيالنشيدعزف

مثل-منهمستمدةأخرىدولقوانينتوجبكما،المتحدة

بوضعالعلميحيواأنالمدنيينعلى-الأيرلنديالعلمقانون

الرجالعلىيجبكما،القلبموضععلىاليمنىاليد

فيتكتفىالناسولكنينزعوها،انالقبعاتيلبسونالذين

العلم.لتحيةانتباهحالةفيبالوقوفالبلدأنمعظم

لديهاالتيالوحيدةالدولةالأمريكيةالمتحدةوالولايات

عهدباسمتعرفالعلملتحيةالكلماتمنمعينةصيغة

الولاء.

بعضفىالعلميرفع.المعكوسالوجهعلىالعلمنشر

الشدةأوضاععنللتعبيرالمعكوسالوجهعلىالبلدان

الأحيانبعضفيالمعكوسبالوضعالعلميرفعوقد،والمحنة

وضععلىكثيراالبريطانيالعلمويرفع.الخطأطريقعن
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ففي،العلمهذافيأ!ضعينأب!تالتمييزلصعوبةمعكوس

يشكلالذيالعريضالأبيضالخطيكون،الصحيحوضعه

السارية.منقريباالعلممنجزءأعلىفىالعلمقطريأحد

.الحربوقتشيمقلوداالفلبينيالعلموينشر

فىالأعلامتستخدم.الجنائزيةالمراسمفيالأعلام

أغواتاأفرادمنالموتىتوابيتلتغطيةالبلدانبعض

اجاأ!شراصك!وتختلف.المطافئأوالشرطةأو،المسلحة

أنهمافيالأخرىالدولبقيةعنالمتحدةوالولايات

الكانتونعلىيشتملالذيالعلمامنالعلويالجزءتضعان

اليسرىالعلياالزاويةفوت(العلممنالعلوي)الردغ

يوضحالعلمفإن،الأخرىالدولمعظمفيأما.للتابوت

الجزءكونمعأي،،الأفقىوضعهفىمنشوراكانلوكما

العلميعطىأنالمعتادومنالمشاهد.يسارإلىمنهالعلوي

الرئيسيالشحصإلىالتابوتبهيلفكانالذي

لدفنمطلفاولايسمح،المراسمانتهاءعندالعزاءلأصحاب

دىرللأرضر.بملامستهلايسم!!كما،التالوتفيالعلم

إسقاطوعند،أمحلمباالتابوتيغطىالبحر،فيالدفنحال

وتمفرد.أصسفينةاظهرعلىالعلميتركالبحرفيالتابوت

أفرأدمقابرعلىصغيرةأعلامرفعبعادةالمتحدةالولايات

السابقين.المسلحةالقوات

لدىرفيعةمكانةيحتلالعلملأننظرا.العلمتكريم

يليقتكريمابتكريمهتقومالشعوبهذهفإنوالشعوبالأم

مايلى:الت!صيمهذامظاهرمن.الأمهذهبحضارات

القواتفيالجددالمجندونيقوم.العلمعلىالقسمأداء

أحلدباممس!ص!تالولاءيم!تبأداءالبلدانمنكثيرفيالمسلحة

وهدا،مماثلةمراسمال!صشافةأفرادويؤديالعل!ا.بساريةأو

قيمةيعززمماللوطنرمزابوصفهالعلمإلىننظريو!%ننا

القسم.

العسكريةالأعلامترفع.القديمةالأعلاممنالتخلص

المبانيفيالأحيانمنكثيرفىالقديمةالوطنيةوالأعلام

تدريجيا.أجزاؤهاوتتساقطالقديمةالأعلابموتبلى،المهمة

بيئيةأوضاعفىالتاريخيةالاعلامبعضالانوتحفظ

الأعلامبإحراقخاصةمراسمالمتحدةوللولايات.مناسبة

العلمقانونأيضابذلكيوصيكمابمكانتها،تليقبصورة

الأسعترالي.

التىالدولمنالعديديحتفل.الاستقلالاحتفالات

أضانيةاالعالميةللحربأجةاخااأسسنواتافىاستقلالهانالت

الوطنيالعلمافيهايرفعلمراسموففاأم(1459-)!39

هذهمثلتقام.القديمالاهمشعماريالعلممكانفيالجديد

نالتيوليو.شهرمنالرابعاليومفيالفلبينفيالاحتفالات

،أم479عامفياستقلالهاوالباكستانالهندمنكل

فيالمساعةدقاتمعفعلياالأمتينهاتينأعلاموترفع

وكانت.للامشقلالالأولاليومتسبقالتيالليلةمنتصف

ونيوزيلندا،ماليزيا،مثل،الكومنولثدولأجعض

دولوهناكاسشقلالها.تنالأنقبلوطنيةأعلاموسنغافورة

العربيةالدولمنوعددإفريقياوجنوبكندا،مثل،أخرى

أعلامهاتتخذلموالعراقواليمنوأ!يبياوسوريامصرمتل

.الاستقلالبعدإلاأجةالحا

مضىفيماالأعلامكانت.الإنجازاتوتخللدالأعلام

عليه.الاستيلاءأواخربلدعلىالتغلبذكرىلتخليدترفع

فىالبرعلىنزلعندماالأممبانيالعلمكولمبوسرفعفقد

الكابقورفع،أم294أكتوبر21واتلئفىجزيرة

عاممرةلأولأستراليافياشبريطانيالعلمكوكحيمس

الولاياتفيعسكريتذكارينصبوهناك.أم077

جزيرةفىالمتحدةالولاياتعلمرفعذكرىلإحياءالمتحدة

الجبالمتسلقوونصب.ام459عاماليابانيةأيوحيما

الفضاءرجالنصبكما،إيفر!ستجب!قمةفوتالأعلام

أغمر.افوقأطتحدةاالولاياتعلم

الأممعظمبهاتلتزمقواعد،للعلم.العلمآدابقواعد

مايلي:القواعدهذهمن.أحشعوبوا

العادةفيالأعلامقوانينتمنع.الأعرافبعض

وتمئبالأخص،الإعلاناتفيالوطنيالعلماستخدام

الأعلامقوانينوتمنع.العلمإلىشركةشارةأوشعارإضافة

مفرشااستخدامهمثل،كسوةأوغطاءالعلماستخدامأيضا

.المثالسبيلعلىللمائدة

فيالأعلامترفعأنالمتحدةأ!لاياتافيالمعتادومن

إلىدائماالعلميكونأنويسبغىالكناش،والمحاك!قاعات

الكنيسة،فيالمذبحيمينوإلىالمح!صمةفيالقاضييمين

نأمنبالرغمالعالمأنحاءمعظمفىالعرفبهذايعملولا

تقليديا.ألمحاكمقاعاتفىترفعالوطنيةالشارات

إنزاله،عندللأرضالوطنيالعلمملامسةولايجوز

فىذلكإلىويضاف.الكتفإلىضمهينبغيولكن

يكونبحيثالعلميطوىأنالعسكريةالا!متخدأمات

يكونأنالهنديالعلمقانونويشترطأنيقا.مرتباشكله

أفقيا.نشرهعندالمشاهديسارإلىللعلمالعلويالمربع

خاصةقوانينالبلدانمنالقليلإلالاتملك.العلمإهانة

للولاياتالعلمقانونويوردبمإليهالإساءةأوالعلملمئإهانة

تشتملالممنوعةالاستخداماتمنبالعديدقائمةالمتحدة

مثلتوجدولا.الفرشأواللباسم!جزءاالعل!االمشحدأم

العلمقانونوينص.المتحدةالمملكةفيالمحظهوراتهذه

العلم،إتلافأوتخريبلايجوزأنهعلىصراحةلنيوزيلندا

معظمفىأما.مألوفغيرالتشريعمنالنوعهذاولكن

منالوطنيةالأعلامتحميالعامالنظامقوانينفإن،البلدان

.المتعمدةللإهانةالتعرض
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،لإتلافالعلميتعرضأنالأحيانبعضفيويحدث

فعلى.سياسيةلأغراضمتعمدةبصورةإهانةأوتخريبأو

إلىعليهاالاستيلاءيتمالتيالسفنأعلامتر!،المثالسبيل

هذهإرغامبعدعليهااستولواالذينأولئكأعلامأسفل

أعلامها.إنزالعلىالسفن

تحظرقوانينالبلدانبعضتطبق.المحظورةالأعلام

دأخلمعينةولاياتفهناك.معينةأعلامأوعلماستخدام

السوداء.أوالحمراءالأعلاماستخدامتحوالمتحدةالولايات

العلماستخداميحظرالشماليةأيرلندأفىقانونويوجد

العلمرفعتمنعإسرائيلوكانت.الشكلالمثلثالأيرلندي

فيوقعالذيالقاهرةأتفاقعلىبناءأنهغير،الفلسطيني

وإسرائيل،الفلسطنيةالتحريرمنظمةبينأم499أبريل

غزةمنطقتيفيفلسطينكللمتر!أنالمنظمةحقمنأصبح

ألمانياوفي.الفلسطينيالذاتيللحكمخضعتاأنبعدوأريحا

عامة،وبصفة،ولكن.النازيةوالأعلامالشعاراتيمئر!

.للإنسانالأساسيةالحرياتمنالأعلامرفعحقيعد

المو!وعةفيعملةذاتمقالات

السيمافورالألوالىثلاثى

علم،النبالةشعاراتبولجونجونر،

الموفموععناصر

الأعلامأنواع-ا

البحرأعلامدالوطنيةالأعلام

الإشارةأعلامهـ-الأفرادأعلامب

العسكريةالأعلام-ج

العربعندالاعلام-2

الإسلامقبل-أ

الإسلامظهورسعد-ب

الأعلاماستخدامقواعد-3

العلمتكريمجالعلمنشر

العلمآدابقواعد-دالعلموءانزالرفع-ب

أسئلة

علىتزيدلمدةالوطنيالعلمنفصاممتخدمتالتيالدولةما

!شة؟075

العلممنالعلويالرلعوب!تالعلمأرضيةبينالاحتلافوحهما

)الكانتود(؟

العلم؟يمكسمتى

؟بالأعلامشبيهةشاراترفعمنأولمن

منه؟المرفرفالطرفوما؟العلمارتفاعما

ولماذا؟علمها؟تسكسلاالتيالوحيدةالدولةما

العلم؟تنكيسمعنىوما؟العلمخفضمعنىما

البحر؟فيالإشاراتفهمالسفينةقبطانيستطيعكيف

العباسيين؟رايةولودالأمويينرايةلودما

(.الحياة)علومالعلم،علمالأحياء،انظر:.الأحياء

الشواذ.نف!علمانظر:.الئفسيةالأمراضعلم

ا!ارةدرجاتتأثيردراسةالتقرلشيالحياةعلم

علمعلماءويستخدم.الحيةالكائناتعلىجداالمنخفضة

-المئويالصفربينتتراوححرارةدرجاتالتقريسيالحياة

درجةوهيم،.15273-5و-الماءتحمددرجةوهي

المطلق.الصفرانظر:.المطلقالصفر

تجميدعلىاهتمامهمالتقريسيالحياةعلمعلماءيركز

المستقبل.فيلامشخدامهاعليهاالحفاظبغيةالحيةالمواد

حية.الخلاياتبقىبحيثالتجميدعمليةتتمأنويجب

للحصولغالبا(،)النيتروجينسائلاكازاالعلماءويستعمل

العادية.التجمددرجةمنبكثيرأدنىحرارةدرجاتعلى

عنتتوقفالعسائلالغازفيباردةتحفظالتيفالخلايا

منحالةفيتتغيرأنوبدونحية،تبقىلكنها،العمل

نأدونالحالةتلكفيتبقىأنويمكنها.المعلقةالحياة

تذوبأنوبعد.الزمنمنطويلةمدةتلفأيإلىتتعرض

تقريئا.فوريةبصورةالطيعينشاطهاإلىالخلاياتعود

والدموالقرنيةكالجلد،الجسمأنسجةتجميدويمكن

لاستفادةاالأطباءويستطع.صةخا"بنوك"لمفيبتخزينها

مريضجلدلتطعيمجلدعلىللحصولالبنوكتلكمن

تستبدلكما)الشديدة(.الثالثةالدرجةمنلحرقتعرض

باستطاعةوكان.سليمةأخرىالتالفةأوالمريضةبالقرنيات

أسمابيعثلاثةمدةبالدمالاحتفاظالماضيفيالدمبنوك

يحفظأنيمكنالمجمدالدملكن.الدميفسدوبعدهافقط،

.محدودةغيرلمدةالان

الأنسجةلتدميرالشديدةالبرودةالجراحونيستعمل

إجراءمثلايمكنهمحيث،القريةبالجراحةيعرففيما

باستعمالوذلك،واحدةدمقطرةتنزفأندونعمليات

الطرفيغرزوعندما.مجمدةبأطرافمجهزةأدوات

ويحمى.يقتلهفإنهفيهمرغوبغيرمانسيجفيالبهارد

.الأداةأجزاءببقيةيحيطبدرعالسليمالنسيج

الحياةعلمتقنياتالغذائيةالصناعاتتستخدمكذلك

لصانعييمكنحيث،الأغذيةحف!عملياتفيالتقريسي

محدودةغيرلمدةوتخزيخهاالأغذيةتجميدالمحفوظةالأغذية

الغذائية.القيمةأوالتجانسأوبالنكهةالضررإلحاقدون

والمسدمينالعربعندالعلومان!:.الحيلعلم

)الفيزياء(.

-1227هـ،973-)ء66البرزالىالدينعلم

محمدالبهاءبنالقاسمأبومحمدالدينعلمأ؟م(.338

يوسفبنمحمدالدينزكيالحافظبنيوسفابن

العصر.مؤرخ،المحدثالحافظالإمام،الدمشقي
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والحجاز،مصررار.بدمشقومولدهإشبيليا،منأصله

ولي.والفضيلةالإتقانيمالحديثطلبفيوأمعن

بدمشق.الحديثدارومشيخةبالنورية،الحديثتدريس

له.زمانهشيوخلا!ميماباشجالعارفا،الذاكرةقويكان

فيهرتبمجلداتسبعةفيالمعجمكتابهمنهابم،تصانيف

نحووهم،رحلاتهفيأجازوهومن،منهمسيممنأسماء

أضاريخصلةجعلهالتاريخكتابكذلكوله.الافثلاثة

بمالوفياتأحمدبممسندمنثلاثيات:وله.شامةأبي

بم!صة.توفيوغيرها.الشروط

(،اليومالتحيم)عد!علم،التنجيمانظر:الزاف.العلم

الكف.قراءة،العرافةبمالعدادةالخيمياءبم

،النبويالحديث،الإسلامانظر:.الشرعيالعلم

الكريم.القران،العلم

علم.،النباتالمورفولوجيا؟انظر:.الشكلعلم

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الصئعةعلم

)ال!جمياء(.

الحقيدةبدراوريهتمعدماالإسلاميالكلامصكلم

حولهاتثارالتيالشبهاتويردكلنها،ويدا!الإمعلامية

ذلكفيمستحدثا،الجدليةوالبراهينالعقليةبالأدأسة

منها.استنبطهاوطرقاالفلسفةمناستمدهامصطلحات

يقولكما-ال!سلامعلمالعلمهذاوسمي

فيهاخاضأسةمسأأخ!!أنأوأ!ما:لسببين-الشهر!حتاتي

حدفيهاالأمرتجاوزالتياللهكلاممسألةهيالمتكلمون

هوكما،والسجنوالقتلالفتنةإلىالرأيوتبادلالمناظرة

أحمدكالإمامرجالومواقفالقرآنخلقفتنةفيمعروف

نأفيتحمثلمنهجيسببوثانيهمامنها.حنبلابن

أسذياالمنطقعنأبحاثهمامناهجيميزواأنأرادواالمتكلمين

فسمى.الفلسفيةمباحثهمفيواستخدموهالفلاسفةتبناه

أ!مبابوهناك.الكلامالبحثفيطريقتهمالمتكلمون

له.للمشتغليناتهاماأوالكلاملعلمذماتتضمنأخرى

لأهلذممنعنه،اللهرضىأنس،بنمالكعنوردمامنها

وأالخوضلهمينبغيلافي!اوت!طمواخاضوالأنهمالبد

العلمهذاسميفقدالكلامإلىولالإضافة،فيهالتكلم

التوحيدوعلمالدينأعولعلمرالأكبر،الفقهباسم

.والاستدلالالنظروعلموالصفات

قدمتأمبابعدةهناك.الكلامعلمنشأةأسباب

فهمفيالمتكلمينخطأ-أمنها:الكلامعلمظهورلتفسير

فقد.العقيدةقضاياتتناولالتيالكريمالقرآناياتبعض

كالمسع،معينةبصفاتتعالىاللهتصفآياتوردت

الدنيا-السماءإلىوالنزولوالا!عتواءوالكلاموالبصر

الخلوقات.مشابهةعنوتعالىسبحانهتنزههوآيات

نتيجةالأخرىالدياناتبأصحابالمسلإتالتقاء2-

الأموحضاراتدياناتعلىووقوفهما،الإسلاميللفتح

الدياناتتلكأصحابمنكثيرودخل.المفتوحة

اليهودمنطوائفالإسلامفدخل،الإسلامافيوالحضارات

هذهفىكاكثيرأذهانهموفى،وغيرهموالمجوسأخصارىوا

فييفكرواأنالطبيعيمنفكان.مشكلاتمنالأديان

ثمومن،القديمةاعتقاداتهمضوءفيالإسلاميةالحقائق

مشكلاتمندياناتهمفييثاركانماالمسلمينبينأثاروا

منذلكوغير،والصفاتوالاختيارالجبرفىكالكلام

فيدخلتجماعاتهناككانتكما.المشكلات

أجلمنالمشكلاتبعضإثارةوحاوأتظاهرا،الإسلام

المسلمين.فتنة

العقدية،المشكلاتبعضأثيرتاعوام!اأ!ذهنتيجةر

الإنسانوقدرةوصفاتهتعالىاللهذاتحوا!أ!حدا:دار

غيرإلىوالحفرالإيمانوعن،وإرادتهاللهبمشيئةوارتباطها

منها،العديدالفرقكتبفيووردالقضايا.منذلك

القضايا،هذهمنقضيةحولاخرأورأياتبنتحيث

والمجسمة،والمعطلةوالجهميةوالجبريةوالقدريةكالمرجئة

الفرقهذهوعرفت،والماتريديةالأشاعرةواالمعتزلةث!ا

.الكلامبعلمفيهخاضتماوعرف،الكلاميةبالفرق

يقولكما-الفلسفةتهدف.والفلسفةالكلامعلم

بحثهامجالوتحدد،الحقيقةعنال!صشفإلى-دارسوها

تقيدغيرمنوالإنسانوالكونوعللهالوجودبمبادئ

العقائدتأييدإلىالكلامعلميهدفبينما،معينةبمسلمات

مخالفيها.علىوالردعنهاوالدفاعالعقليةبالحججالدينية

يضعهاأسرعلىال!صلامعلمينجني،للفلسفةوخلافا

منهجبيناختلافانجدهناومن.الشرعويقرهاالدين

مبادئمنيبدأفالفيلعسوف.المت!طمومنهجالفيلسوف

ويتدرج،لمنهجهوفقاالبدهيةوالمقدماتالأساسيةالمنطق

نأحينفيصرفا.عقليامنهجامستخدماأضتائجاإلىمنها

اللهعنالدينبهاجاءمعينةمسلماتمنينطلقالمتكلم

والإنسانالكونبهذاوجلعزاللهوصلةوصفاتهتعالى

به.الموحىالشرعبهجاءلماوفقا

بينتمايزاالبدايةفينجدالإسلاميالفكرإطاروفي

الفلاسفةبينوخصامعداءوعلاقة،أحصلامواالفلسفة

هـ(05)5الغزاليحامدأبيأسدىأوجهابلغتوالمتكلمهيئ؟

تهافتكتابهفيكلاميمنطلقمنالفلسفةهاجمالذي

علموعدم،العالمبقدملقولهمالفلاسفةوكفر،الفلاسفة

الجسماني.البعثوإنكارهم،بالجزئياتالله
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بينالتقاربمننوعهناككانفقدالعداءهذاورغم

أسلحةمنالاستفادةالمتكلمونحاولإذ،والكلامالفلسفة

ومصطلحاتها،الفلسفةمناهجعلىوالاطلاعخصومهم

ظصثم،المعتزلةلدىمباشرةغيربطريقةذلككانوقد

فخريدعلىمداهوبلغ،والغزاليالجويخيلدىبوضوح

وعلومهاالفلسفةفيالمتكلمونتوغلثم،الرازيالدين

مسائلوالتبعستالموضوعاتمنكثيرعليهماختلطحتى

الكلامعلمبينالتمييزالإمكانفييعدلمبحيثالكلام

بالكلاماختلطتالفلسفةبأنالقوليمكنبل،والفلسفة

ابتلاعا،الفلسفةالكلامعلمفيهابتلعالذيالحدإلى

مثلالمتأخرينكتبفييظهركما،كتبهفيواحتواها

بمقدماتيبدأالذيالإيجيالدينلعضدالمواق!كتاب

آراءويبسطالفلاسفةطريقةعلىالأرسطيالمنطقفى

قضاياشناولوأخيرا،والرياضياتالطيعياتفيالفلاسفة

ومصطلحاتهم.الفلاسفةآراءالاعتبارفيواضعاالعقيدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالفلسفةالجهمب!عليالعزاليحامدأبو

مالكالفلسفةحنملابن

الدينفخر،الرازي

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:المئاظر.عم

)الفيزياء(.

(.تاريخية)ندةعدم،الفدزاتاظر:.اووادعكلم

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الميزانع!

)الكيمياء(.

النفسيةالأس!دراصةالاجثماعيالئفسعلم

النفسعلماءويقوم.ببعضبعضهمالناسلعلاقات

والتعاونالاتصالمثلعملياتبدراممةالاجتماعي

المواقف.فيوالتغييروالزعامةالقرارواتخاذوالتنافس

كأقرانهمبحوثهم،الاجتماعيالنفسعلماءيبدأ

يجمعونذلكوبعد،النظرياتبوضع،الآخرينالعلماء

استحدث،المثالسبيلفعلى.نظرياتهمتؤيدالتيالأدلة

النظريةفستنجر،ليونالأمريكيالاجتماعيالنفسعالم

إلىيصلعندمابالقلقيصالونالناسبأنتقولالتي

منيعتقدونهكانوامامعتتعارضجديدةمعلوماتعلمهم

يتجنبواكىالكثيربفعليقومونقدالناسأنويرى.قبل

نظريةولتوضيح.المدركالتنافرسماهوقد،القلقهذا

نأأوضحتالتيبجفالبياناتالباحثونقامفستنجر،

النجاحيتجنبون،فاشلونأنهميعتقدونالذينالأفراد

ذإ.عليهالحصولعليهمالسهلمنكانولوحتىدائما،

بوصفهمأنفسهمفىاعتقادهممعسيتعارضنجاحهمإن

فاشلين.أشخاصا

نظرياتهمالاجتماعيالنفسعلماءيدعمماوكثيرا

حولبالتحقيقالدراساتإحدىقامتفمثلا.بالتجارب

حولالناسآراءعلىما،مقالةكاتبجنستأثيرمدى

كانرجل،الكاتبأنيعتقدونكانوافالذين.المقالة

نأيعتقدونكانوابالذينمقارنةجيداالمقالةعنانطباعهم

أيضاالاجتماعيالنفعي!علماءويستخدم.امرأةالكاتب

،العامالرأيمسوحاتمنها،للمعلوماتأخرىمصادر

والإحصاءات،السلوكعنالمسجلةوالملاحظات

الحكومية.المؤسسحاتمنالمستخرجة

بتدريسالاجتماعىالنفسعلماءمنالعديدويقوم

آخرونيعملكما.والجامعاتالكلياتفيأبحاثهموعرض

المنظماتأو،التجاريةأو،الحكوميةالمؤسساتلدى

لبرامجالخططوضعفيبالمساعدةيقومونوقد.الأخرى

.جديدةسلعبيعإمكانيةقياسأوالأفرادشمؤون

النفسعلمفيالدراسيةالكتبأوائلنشرتوقد

علمويدين.الميلاديالعشرينالقرنبدايةفيالاجتماعي

السلوكيينالنفسلعلماءبالكثيرالحديثالاجتماعىالنفس

نادواالذينالميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتبدايةفي

واليومملاحظخها.يمكنالتىللسلوكياتالعمليةبالدراسة

قياسفيالتدقيقعلىالاجتماعيالنفسعلمتأكيديستمر

.الناسأفعال

أثرأ!ينوكيرتميد،هربرتجورجلأعمالوكان

وهوميد،حاولوقد.ألاجتماعىالنفعرعلمفيآخركبير

الناسفكرةأنعلىيبرهنأن،أمريكيوفيلسوفنفساني

أما.الاجتماعيالاحتكاكخلالمنتنشأإنماأنفسهمعن

كيفيةفيبحثفقدالمولد،الألمانيالنفسانىالعالم،لوين

كلادعىوقد.الاخرينبالافرادالمجموعةداخلالأفرادتأثر

تفسيرعلىالأولالمقامفييعتمدالسلوكأنولوينميدمن

هذينأعمالاستمرتوقد.ألاجتماعىللعالمالناس

الذينالاجتماعيينالنفسعلماءعلىالتأثيرفيالباحثين

وللآخرين.لأنفسهمالناسإدراكبدراسةيقومون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجماعةدينامي!جةالتغريبعلم،الاجتماع

علم،النفسالاجتماعيالدورالأخلا"ت

يعانونلمنالعدميةالدراسةالإكليئيكىالئفسعلم

ثم،وبيئتهمأنفسهممعالتكيففينفسيةمشكلات

النفصعلماءيتناول.وعلاجهمحالاتهمتشخيص

ويقومون،السويةوغيرالعسويةالتصرفاتالإكلينيكيون

تشخيصإلىويسعونوتفسيرها،النفسيةبالاختبارات
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بنيةدراسةعلىويعكفونوعلاجها،العقليةالاختلالات

حدوثدونالحيلولةعلىويعملونوتطورهاالشخصية

العقلية.الصحةتعتريالتىالخطيرةالاضطرابات

فروعمنوتطبيقيعلميفرعالإكلينيكىالنفسوعلم

إليهاتوصلتالتىالنظرياتيطقأنهبمعنى،النفسعلم

علماءيقوم،المثالسبيلفعلى.الختلفةالنفسعلممجالات

غيرالنفسنتابدراسةمنكثيربتطيقالإكلينيكيونأضفسا

كماوعلاجها.أحقليةاالاختلالاتتشخيصهمعندالسوية

،:الإدراك،والدافعأصتعلمامجالاتمنالمعرفةيستقونأنهم

أغسيوأ!جىاالمفسوعلمالنمو،نفسوعلموالشحصية

ممليني!صيونالإاأخفساعلماءويعما!.الاجتماعىالنفسوعلم

،والجامعات،والعيادات،والمستشفيات،الحكوميةالدوائرفي

الاختبار-أنشاطاتهما:وأهم.الخاصةوالعيادات

.البحوث3-والجلساتالنفسيالعلاج2-والتشخيص

الإكلينيكيونالنف!علماءيقوم.والتشخيصالاختبار

وشخصيته،وذكائهأغردااستعدادقياساختباراتبوضع

ويمكنوتفسيرها.الاختباراتتلكعلىالإشرافثم

الاختلالاتتشخيصرفىالاختباراتهذهمنالاستفادة

فيسواءلهمالملائ!االم!طنفيالأفرادوضعفىأو،العقلية

الاختبار.انظر:.العملأوالدراسةمجال

النف!علماءيتولى.والجلساتالنفسىالعلاج

خللاتسببالتيالعقليةالاختلالاتعلاجالإكلينيكيون

لهتولدأو،بالقلقالفردتصيبأو،الإنسانيةالعلاقاتفي

مثل،البسيطةالعارضةالاضطراباتيتناولونكما.التعاسة

عزيزلفقدالحزنأو،الدراسةفيإخفاقعنالناجالإجهاد

الناتجةالمستديمةالمشكلاتحلفيأيضاويجتهدون.غال

العصابعادةتسمىالتيالداخليةالعاطفيةالصراعاتعن

علىالواقعيةعدمفيهايتغلبالتيالحالاتوهى.والذهان

وجميعها،ومفاهيمهوكلماتهومشاعرهالشخصأفكار

طويلة.فترةتستمرمشكلات

النفسعالميدفىالرئيسيةالأدأةالنفسيوالعلاج

أنواعمعظموفى.العقليةالاختلالاتلعلاجالإكلينيكي

المريضمعالحديثفيالنفسعالميشرعالنفسيالعلاج

الحالاتمعظموفي.الوديةاللقاءاتمنسلسلةعبر

فيالسببفهمفيالمريضمساعدةالنفسعالميحاول

العقلية.الأمراضانظر:.شخصيتهاضطراب

حدوثهادونوالحيلولةالعقليةالاضطراباتوفهم

وهمالإكلينيكيين.النفسعلماءمقاصدمنمهممقصد

العامةلتعليمفيهاوالمشاركةالجلساتبرامجوضعيتولون

الأسرةداخلوالعلاقات،الطفلرعايةتطويرسعبل

العقلية.الصحةرعايةخدماتنطاقوتوسعيع،والمدرسة

والتعليم،التربيةورحال،الدينرجاليميعملونأنهمكما

النفسيةالمشكلاتلرصدبالأطفالالمهتمينمنوغيرهم

لها.الحلولووضعمبكرةمرحلةفىتنشأالتي

علىالإكلينيكيونالنفسعلماءيتدرب:البحوث

إلمامهمخلالومن.وإجرائهاالعلميةالتجاربتصميم

سبلمختلفيطورونوانتهاجها،للبحثالفنيةبالأصول

يقدمونوهموعلاجها.العقليةالاختلالاتتشخيص

التثبتثموتطورها،الشخصيةبنيةحولجديدةفرضيات

فيالجديدةالطرقيضعونكما.الفرضياتهذهمن

وتقويمها.والعلاجالاختبارات

)حدول(.علم،النفسانظر:.السريريالئفسعلم

دلاضطرأبالعدميةالدراسةالشواد!ىصكلم

والتيالناسبهايشعرالتيالطريقةعلىيؤثرالذيالنفسي

تسميةويمكنخلالها.منويتصرفونويتكلمونيفكرون

وتختلف.الأمرافالنفسيةعلمالشواذنف!علممجال

آخرإلىمجتمعمنالشاذوغيرالشاذالسلوكمستويات

فتجربة.الاجتماعيةوالعاداتالظروفلتغيراتوفقاولمجغير

تعدكانتمثلامطيعينيصبحواكيبشدةالأطفالضرب

يعدونالانالناسمنكثيرالكن.قرونلعدةمألوفأسلوكا

.تربويوغيرفظاكهذاتصرفا

فيالدراساتبهذهيقوم.الشواذنفسعلمدراسات

وباحثون،نفسعلمواختصاصيو،نفسانيونأطباءالغالب

لهايسخرونمعلوماتالخبراءهؤلاءيجمع.اجتماعيون

والتجاربالذكاءواختباراتالشخصيةدراسةمثلوسائل

الحالةدراساتمننوع.ويصفالحالةودراساتالعلمية

.تفكيرهوأنماطواحدشخصسلوكالفرددراسةيسمى

السلوكأنماطالمجموعةدراسةيسمىآخرنوعويفحص

نفسه.الاضطرابيعانونكثيرينأناسبينالشائعةوالتفكير

النظرياتهذهتصفالشواذ.نفسعلمنظريات

وتقدم،الأمراضلهذهمعقولةأسباباوتقترحأحقلىاالمرض

أربعإلىالنظرياتهذهتقسيميم!شلعلاجها.معينةمناهج

الحيوية.الجسمانية-أ:أساسيةمدارسأومجموعات

السلوكية.-4.الوجودية3-.الداخلية2-النفسية

التركيزأهميةعلىتصر.الحيويةالجسماندةالنظريات

هذهتصنف.النفسيةللاضطراباتالجسمانيةالأسبابعلى

اضطرابات:مجموعتينفيالعقليةالاضطراباتالنظريات

النفسيةوللاضطرابات.وظيفيةواضطراباتعفوية

.الدماغتلفأوالمرضمثلمؤكدةجسمانيةأسبابالعضوية

للاضواباتمعروفةحسمانيةأسبابهناكليسلكن

الاضواباتأنالنظرياتمنكثيروتعتقد.الوظيفيةالنفسية

وراثية.عيوببسببأساساتحدثالوظيفية
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بالمهدئاتأساساالعقليالاضطرابالأطباءويعالج

.أخرىوعقاقيرالمنومةوالحبوبالاكتئابومضادات

وأالكهربائيةالصعقاتنادرةحالاتفيويستعملون

العصبي.الجهازمنأخرىأجزاءأوالدماغجراحة

الأساسعلىتركزالداخليةالنفسيةالنظريات

الن!ياتهذهأصحابويعتقدالشاذ.للسلوكالوجداني

فيتتمسببالمبكرةالطفولةفيتنشأالتيالخلافاتبأن

سارةغيرأخرىمشاعرلهمتكونأنأوالناسانزعاج

حياتهم.طوال

لوصفعصبيمصطلحالنفسعلماءيستعمل

نأيمكنلكنهشماذة،بطريقةأحيانايتصرفالذيالشخص

الذينالأ!ادويسمى.اليوميةالمشكلاتمععادةلشامل

الذهانيينبعضويعتقد.الذهانيينبالواقعالاتصاليفقدون

وفي.الأوهاماسمعليهايطلقللغايةموضوعيةغيربآراء

أصواتسماعمثلتخيلاتفىيتفكرواأنأيضاإمكانهم

وتسمى،حقيقةأنهايعتقدونأويسمونهاأشكالرؤيةأو

الهلوسة.الحالةهذه

أغلبفيالنفسىالتحليليسمىعلاجويستعمل

قلقهمليفهمواوالذهانيينالعصابيينلمساعدةالأحيان

النفسيالمحللإلىالمريضوشحدثويحلوها.ومشكلاتهم

يسمىآخرأسلوبوفي.النفسيالتحليلجلسةأثناء

أفكاربأيةالنفسيالمحللالمريفإدىيفضيالحر،التداعي

ذهنه.إلىتأتيأحاسيسأوصورأو

الحديثةالتجاربأهميةعلىتركزالوجوديةالنظريات

المعالجونويحاول.نفسهعنالشخصنظرووجهة

أعماقفييغوصواكيالمرضىمعساعدةالوجوديون

بمايبوحواوأنحياتهممسؤولياتيتقبلواوأنمشاعرهم

يضمرونه.

علىالتعلمتأثيراتعلىتركزالسلوكيةالنظريات

يسمىتعلمطريقةالسلوكيونويستخدم.السلوك

يعالجعالعمليةهذهوفيالشاذ.السلوكلتغييرالإشراط

أنماطابتلقينهمالعصبىالاضطرابمرضىالسلوكيون

التشجيع.طريقعنمحبوبسلوكوفرضللسلوكمقبولة

فهمالقدممنذالناسحاول.ثاريخيةنبذة

العلماءمنكثيرونواعتقد.وعلاجهاالعقليةألاضطرابات

.للإنسانالشاذالسلوكفيتتسببالشياطينأنالأوائل

ليسينخيإأناسابعدفيماالعقليينالمرضىالناسوعد

يصبحواكىأنفسهمجماحكبحعلىالكافيةالقدرةلهم

يقيدونوأحيانا،يسجنونعقلياالمضوبونوكان.عاديين

.المصحاتتسمىكئيبةمراكزإلىيرسلونأوبالسلاسل

دراسةفيالناسبدأالميلاديعشرالثامنالقرنوبنهاية

أهشكلاتاعنينجمالشاذالسلوكإنتقولالتىالفكرة

يعالجونالناسأخذفقدولذاالفرد.يواجههاالتيالخطرة

إنسانية.أكثربصورةالعقولمرضى

يعتقدونالناسبدأالميلاديعشرالتاسعالقرنوخلال

الاضطراباتمختلفإلىتؤديممكنةجسمانيةأسبابفي

بسببكرابلينإميلالألمانيالنفسعالمواشتهر.العقلية

وقدام(.)883النفسيالطبفىكتابالمسمىكتابه

لأنواعهاوفقاالعقليةالأمراضمختلفالكتابهذاصنف

الشاذ.السلوكحيثمنالمحددة

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةوفي

-نمساويطبيبوهو-فرويدسيجموندطور،الميلادي

وضع.السلوكعلىاللاوعيدوا!تأثيراتحولنظريات

النفسيةالمدرسةمنلكلالأس!،بعدهمنوأتباعهفرويد

مشهورينالفرويديونوأصبع.النفسيوالتحليلالداخلية

تفسيرفىالحرالتداعيأسلوبلاستخدامهمخاصةبصفة

بصراعاتهمواعينالناسوجعلالذكرياتوتحليل،الأحلام

الواعية.غير

عدةالباحثوناقترحالميلاديالعشرينالقرنأواخروفي

وقد.الشاذةالنفسيةللحالةوعلاجاتأخرىنظريات

بينالعلاقةحولوالعلاجاتالنظرياتهذهتركزت

والمجتمع.للفردوالاجتماعيةوالجسمانيةالنفسيةالظروف

العقلية.الأمراضأيضا:انظر

أصالبدراسةيختصعدمالصئاعكيا!ىعكلم

الموظفين.نفسعلمأيضئاويسمى،العملأثناءالناس

يسمىالعلمبهذاوثيقةعلاقةلهالنفسعلممنفرعوهناك

الصناعيونالنفسعلماءقاموقدالتنظيمى.النفسعلم

الفردية.الوظائفقومواكماالعمالبينالفوارقبتقويم

الكيفيةفهمإلىعمومأالتنظيميونالنفسعلماءويسعى

وكيفما،مؤلسصمةفيأعمالهمالعمالبهايؤديالتي

المجتمع.نطاقفيالمؤسسةتعمل

النفسوعلمالصناعيالنفسعلمبينوالتمييز

إليهماعادةيشارولهذا.الدوامعلىواضحاليسالتنظيمي

النفسعلماءويعمل.التنظجميالصناعيالنفسبعلممعا

،الأعمالشركاتلحسابالتنظيميونالصناعيون

والكلياتالحكوميةوالإداراتالاستشاريةوالشركات

.والجامعات

حدعلىوالتنظجميونالصناعيونالنفسعلماءويساعد

المهارةأساسعلى،للرواتبمنصفسلمتحديدفيسواء

مخاطروأي،المعينةالوظيفةأداءيتطلبهمااللذينوالتعليم

النفسعلماءويبحث.للعاملبالنسبةالوظيفةتلكتشكلها

تقليصوسبلأسبابأيضاوالتنظجميونالصناعيون

العمل.عنالناجمةاللإصابات



المقارنالنفسعلم041

العلماءمؤلاءيساعد.الصناعونالنفسعلماء

نأيمكنشخصأفض!!علىالحصولفىالأعمالأصحاب

الوظيفة،أداءطريقةويقومون،المعينةبالوظيفةيقوم

نظاماالصناعيالنفسعالميطورول!ي.الموظفينويدربون

أولآيحددأنعليهيجبما،لوظيفةملائماالفرديجعل

وبعدتتطلبها.التيوالقدرات،والمهارات،المتميزةالمعرفة

لتقويماختيارنظهامأصساعياالنفسعالميضعذلك

هذامثلمنوالهدف.أصظيفةالشغليتقدممنمؤهلات

عملهالموظفلهاسيؤديانتيبالطريقةالتنبؤهوالنظام

اطقابلاتالعامةالاختيارآلياتوتشمل.يتسلمهعندما

أصسابهتاالعط!ص!ونماذج،المرجعيةوالحطهابات،الشخصية

الجديد،أطعطيتقدمأ!ذياالشخصبهقامالذي

أتحدرات،ارأصذكاء،ا،أتحابليةوا،الأهليةاواختبارات

الشخصية.والاهتمامات

هىالعم!!أداءعلىأغدرةاتقويموسمائلىتطويروعملية

وفي.أصناعياأسفسالعلماأ،ساسية1الوظائفمنواحدة

فييستخدمونهارقميةمقاسسالنفسرعلماءيضعالغالب

قيصة،أضظاءاهذالمثا!تصتىول!ي.الموظفأداءتقويم

الأداءيقيسل!صحدأقصىإلىدقيقايكونأنيجب

التحيز.فرصمنويقللى

برامجأ!هشاعيوناأسفحم!اعلماءيطورعامةوبصورة

التيأغنيةاأضفاطواحتياحاتتعرثإلىتهدف،للتدريب

أضدريب.باسدهايم!التىعملهأداءفيتوافرهايجب

وقد.أضدريببرامإفاعليةتقويمأيضاالبرامجهذهوتعالج

مساعدة-أمنها:سبلاالتدريبإلىالحاجةتشمل

تحديث2-.المؤسسةعلىالتعودفيالجددالموظفين

-3.المؤسسةمعالعاملينبالموظفينالخاصةالفنيةالقدرات

التقنيةوتشمل.جديدةبمسؤولياتللقيامالموظفينإعداد

والتدريب،المحاضراتتقديمالتدريبفىتستخدمالتي

والتعليم،الموظفبها!ميقومالتيلتلكمشالهةأعمالعلى

مشابهة.وظيفةبأداءوالتكليف،الحاسوببوساطة

الكثيرالعلماءهؤلاءيكرس.التنظيميونالنفسعلماء

به.يقومالذيالعملعنالعاملرضاءلتحقيقالوقتمن

اتضحالتيأحواملاالتنظجميونالنفسعلماءويستقصي

تحركإجماليبينهاومنالعم!!،عنبالرضعاتتعلوتأنها

حيالومس!!،وراتبه،وعمره،العملعنوغياله،الموظف

الدوافع.كذلكالتنظيميالنفساعاويدرس.النقابات

لكيضروريةوالقدراتالدوافيأنإلىتشيردلائلفهناك

علماءأننرىوهكذا.أعمالهمأداءفيينحإلموظفون

الأداء،حسنعلىللمكافأةأنظمةيطورونالنفص!

وتحفيزاأدائهافيأكبررغبةلتولدالوظائف!تنظيمويعيدون

لها.يقومونلمن

لعلماءكبيرااهتماماتشكلالتيالأخرىوالمسألة

.الفعالالقائدتوجدالتيالعواملهيالتنظيميينأضفسا

للقائدالشخصيةالسماتتعرففيالنفسعلماءويساعد

مناصبليشغلوااختيارهميجبالذينالقادةوأنواعالجيد،

الحدبلوغعلىأيضاالتنظيميونالنفسعلماءويساعد

العسلطةخطوطرسمبإعادةوذلك،للكفاءةالأقصى

التنطميونالنفسعلماءيعملوقد.المؤسسةفيوالاتصال

الماديةالعواملبمعالجةالمؤسسةأداءح!اءةتحس!!علىأيضا

المعداتوتصميم،والتخطيط،أحملامواعيدلوائحمثل

والضجيج.والضوء،الحرارةدرجاتومستويات،والالات

الموظفين.شؤونإدارةالاختباربمأيضا:انظر

الاختلافأوجهيدرسعدمالمثارنا!ىصكلئم

وعلماء.الأنواعالختلفةالحيواناتسلوكفيوالتشابه

حدوثهححسبمنفردانشاطايحللواأنيم!شالمقاردالنفس

يفحصواأنيمكن،المثالسبيلفعلى.كثيرةأنواعفي

.الأخرىوالحيواناتوالحيتانالطورصغارتربيةحصيفية

وألاثنينكاملاسلوكيانمطايدرسواأنيضاأيمكنكما

يقارنواأنيمكنفمثلا،.الصلةذاتالأنواعمنأكثر

منلاثنينالأنشطةمنذلكوغيروالتزاوجالتغذيةأسلوب

.القوارض

للحيواناتالرئيسيةالسلوكيةالأنماطبعضوتشمل

والهجرةوالتعلمالاتصالالمقارنالنفسعلماءيدرسهاالتي

الاجتماعي.والسلوكالتناسليوالسلوكوالت!صيف

ويختص.الحيواناتبينالمعلوماتتبادلهوالاتصالو

انتقالهىوالهجرة.المهارةأوالمعرهشةباكتسابالتعلم

علىالتكيفويشتمل.الحيواناتمنكبيرةمجموعات

الضوءمثلعواملمعالحيواناتبهاتتأقلماالتيالوق

التناسلىالسلوكويتعلق.الأخرىوالقوىوالحرارة

لصغارها.عناشهاوطريقةالحيواناتعندالتزاوجبعادات

مثلالجماعيةالأنشطةالاجتماعيالسلوكويشمل

الصيد.فيالذئابأساليبأوأسرابفيالطيوراحتشاد

فيالحيواناتالمقارنالنفسعلماختصاصيوويراقب

الختبراتمثلفيهاالتحكميتمبيئاتوفىالطبيعيةبيئاتها

طرقاالباحثونيستخدم،البيئتينكلتاوفي.الحيوانوحدائق

التدخلمنممكنقدرأقلمعالسلوكملاحظةمنتم!صهم

النفسعلماءيلحققدفمثلا،.ال!صائناتهذهأنشطةفى

إشماراتالأجهزةهذهوتبث.بالحيواناتإلكترونيةأجهزة

الحيوأندمضغطعنمعلوماتتعطيأومواقعهاإلىتشير

الختبر،وفي.الأخرىالجسموظائفأوحرارتهدرجةأو

مراياخلفمنالحيوانسلوكيراقبواأنللباحثينيمكن
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محتلفبينمنيحتارقردايتطلب)أعلاه(.الألوانتعرفاختبار

يدرسمتلا.كطعام-دلالثمقابلفيحائزةويعص،الملونةالأشياء

فصائلها.داختلافالحيواناتسلوكمنأنماطاالمقارنالنصعلماء

منيراقبوهأنللعلماءيمكن،البريةوفىواحد.اتجاهذات

خادعة.أسوارداخل

علىالحيوانسلوكالمقارنالنفسعلماءيسجلوقد

وقد.السلوكأنواعلختلفالشفرةرموزباستخدامالورق

شريط.علىمعينةأنشطةتسجيلأوبتصويرأيضايقومون

يسجلأنأجلمنيحتالواأنيمكن،ذلكإلىوبالإضافة

الذينمنكثيريستخدمفمثلا،.بنفسهحقائقالحيوان

حيثسكنر،صندوقيسمىجهازابالتجاربيقومون

ليحصلأخرىآليةأومفتاحايشغلأنالحيوانعلىيجب

للتسجيل.أداةأيضاالمفتاحيشغلكما.مكافأةعلى

منغيرهممثل،المقارنالنفسعلماءويستخدم

يستعملونكما،عملهمفيعديدةإحصائيةطرقاالعلماء،

"المعلوماتمنكبيركملتحليلالحواسيبالغالبفى

معينةدظواهرالعدميةالدراسةالمواريا!ىصكلم

وهى،المعروفةالعلميةلاتخفئللافتراضات،مزعومة

الإحساسوراءالإدراكظاهرتيدراسةأساساتتضمن

الأشياءلتحريكالمفترضة)القدراتالنفسىوالتحريك

(.العقليالتركيزطريقعن

الموازيالنفسلعلممختبرأولراين.ب.جأسسوقد

بجامعةالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتأواخرفي

المتحدةبالولاياتالشماليةبكارولينادرهامفيديوك

النفس.علماءبينكثيراجدلآيثيرعلموهو.الأمريكية

قراءة،النفسىالبحثالاستبصار،أيضا:انظر

.الاحساسوراءالإدراكالتخاطر،الأفكار،

فترةفيالسلوكفىالتغيراتدراسةالئمو!ىصكلم

نفسبعلمالمتخصصينمنكثيريدرسولاالفرد.حياة

فيمعنيونوأكثرهمالفرد.حياةفترةمنجزءسوىالنمو

بينالإنسانحياةفترةوهيوالمرأهقة،بالطفولةالأساس

.عمرهمنالثالثالعقدواوائل،مولده

الطفل،كلوحولأربعرئيسيةنظرياتوهناك

عنيجرونهاالتيأبحاثهمفيالنفسعلماءيستخدمها

التحليلن!ية2-،النضجنظرية-أ:وهيالطفلسلوك

المعرفية.النظرية-4،التعلمن!ية3-،النفسي

تغيرفيالأهمالمبدأأنالنظريةتفيد.النضجنظرية

نضجوخاصة،النفسيالنضجيعنيالذيالنفحجهوالنمو

الأمريكيينأكثر،جيزيلأرنولدوجدوقد.العصبيالجهاز

مقررانموذجايتبعالطفلسلوكنموأن،النظريةلهذهدع!ا

بهاشغيرالتىألاساليب،بالتفصيلووصفالنمو.في

بينالفروقأنجيزيلويعتقدالعمر.مبقدم،السلوك

انظر:.البيئةعنتنجممماأكثر،الورأثةعنتنجمالناس

.لوسيوسأرنولد،جيزيل

نظريةعلىالنظريةهذهتقوم.النفسىالتحليلنظرية

فرويديقولهلماوطبفا.النفسيالتحليلفيفرويدسيجموند

الأطفالوينمو.والعدوانالجنعي!،بواعثالأطفالتدفع

دوافععلىيقوم،احتياجاتهمبينمعقدتفاعلخلالمن

وأالبيئيةالمطالبوتتمثل.بيئتهممتطلباتوعلى،جنسية

القيود،بعضفرضإلىوميالين،محبينالوالدينكونفي

آباؤهم.شطلبهلماأنفسهمالأطفالتصورفيثم

وغيرهما،،إريكسنوإريكفرويدأناقامتوقد

وحمسب.الطفلسلوكعلىوتطبيقهافرويد،نظريةبتعديل

منالأطفاليتغيرالنمو،حولالنفسيالتحليليقولهما

الواقع.ومتطلباتدوافعهمبينوخاصةالصمراع،خلال

الحلأما،سوينموإلىالصراعلهذاالناجحالحلويؤدي

عقلي.مرضإلىيقودفقدالفاشل

يعتمدالطفلنموإنالتعلمنظريةتقول8التعلمنظرية

الطفلوعلى.والعقابالثوابمعتجربتهعلىرئيسيةبصورة

والسلوك،كالكلامالكبار،تجاهمعينةاستجاباتيتعلمأن

الأطفاليتعلمانويمكن.والاتجاهات،والمواقف،المهذب

يؤديشرط)أيبمالتعزيزاقترأنهاخلالمنالاستجاباتهذه

مرةك!!لطفلهاالأمابتسمتمافإذا(.التعلمحدوثإلى

تعززابتسامتهافإنالكبار،معتعاملهفيمهذبافيهايكون

البيئةتهيئةالراشمدالشخصومهمة.المهذبالسلوكتعلم

فيه.المرغوبللسلوكوفعالةمناسبةتعزيزاتتوفربحيث

تجربتينعلىاراءهمالتعلمنظرياتواضعوبنىوقد

الكلاسيكى،الإشراطفيدراساتوهما:للتعلمأساسيتين

الإشراطفىودرالمسات،بافلوفإيفانبهاقامالتى

سكنر..ف.وب،ثورندايكإدواردبهاقامالتي،الوسيلي

النمو.فىالتعلمنظريةفىنسبياضئيلةفأهميتهما
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فاعلاأ!فلاالمعرفيةالنظريةتعتبر.المعرفيةالنظرية

على،النظريةأصحابويؤكد.المشكلاتحلفينشطا

النمو.فيمهماعاملابوصفه،للطفلالطبيعيالدا!دور

حبهمإشباعفيالأطفالرغبةالدايخعهذايشملأنويمكن

علىالمنطويةالمهماتعلىالسيطرةاو،للاستطلاع

التىوالغموضالتناقضحالاتمنالإقلالأو،التحدي

فإن،المعرفيةللنظريةوطبقاحولهما.العالمفييجدونها

العالم،عنبهمالخاصةنظرياتهمايكونونالأطفال

ساذجةالنظرياتوتكون.جوانبهمختلفبينوالعلاقات

تصقلهاانبعدواقعيةتصئاكثرولكنهاالأمر،أولبدائية

الطفل.تجارب

أحشاملةااهعرفيةأخموانظرياتالعلماءمنعددطرحوقد

وشصف.بياجيهجانالسويسريالنفسعالمفيهيبمن

العددحولاف!!ارهمالأطفاليغيركيفبالتفصيلبياجيه

يصورالبدايةففي.والأخلاق،والمكان،والزمانأسببوا

إلىينتقلونثم،الخاصةنشاطاتهراوفقالعالمالأطفال

معرفتهم،علىالقائمةالتعميحاتمنمحدودةمجموعة

وضععلىالقدرةالأطفالي!صتسبواخيرا،محددةبحالات

الواقع.حولوتجريديةصحيحةتعميمات

فيالنفصرعلمدراسةاستندت.السنوتقدمالنفج

نظريةمبادئولأتوجد.المشاهدةإلىاسسوتقدمالنضج

أطتمو.ثالتةانماطصأسحتاتوجهواضحة

الاستجالة،سرعةرالإدراكحدةأنالعلماءأثبتوقد

المعلوماتمعالجةعلىوالقدرة،والعلمالفنفيوالإنتاجية

أواخربعدولاسيما،السنفيالتقدممعتتراجع،الجديدة

بالدرجة،يثبتلمولكن.الإنسانعمرمنالسادسالعقد

وفي،الذاكرةقوةفىتراجععنيقالما،الدقةمننفسها

ولايكاد.المشكلاتمنالمألوفةالأنواعحلعلىالقدرة

التي،ال!!ولةحقائقأبرزحولشيئايعرفونالنفسعلماء

،القدرةفيتراجعيعتريهمالأشعخاصبعضإنتقول

بالقدرةيتمتعونأخرونيظلبينما،الزمنبمروروالنشاط

أيامهم.آخرحتى،والنشاط

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،اصفصا!ميحمولد،فرويدالسلوكحالى،لياحيه

كورت،كوف!صااحثمح!كميةالدالعا

هقلمراالطفلالرضيعا

)الفدك(.والمسدمينالعربعندالعلومانظر:.الهيئةعلم

الإنسانأداءكيفيةدراسةالأعضاءوظائفعلم

وظائفعلماءويبحثوظائفها.والحيواناتوالنباتات

للكائناتالختلفةالخصائص)الفسيولوجيون(الأعضاء

الأساسيةالوحداتأبسطبيندراساتهموتتراوح.الحية

والأنظمةالأعضاءوأكثر،الخلية،وهى،الحيةللكائنات

الهضمي.والجهازالدماغمث!!تعقيدا،العضوية

الأجزاءتعملكيفالأعضاءوظائفعلماءويدرس

معينة.وظيفةلأداءمعاالحيالكائنأعضاءأوالختلفة

عمليشمل،المثالسبيلعلى،الإنسانعندالطعامفهضم

المعدةتنتجهاالتيالأخرىالكيميائيةوالموادالهورمونات

خلالمنالعضليالتقلصويحدث.والبنكرياسوالكبد

العضلة.تغذيالتىالأعصابتنتجهاكيميائيةرسائل

طبيعيبش!ولالجسمبهايعملانتيال!صيفيةبمعرفةو

مافهمعلىوالأطباءالأعضاءوظائفعلماءقدرةتتحسن

أعانفقد.طبيعيغيربشكلعضاءالأتعم!عندمايحدث

تسمىحالةعلاجعلىمثلاأرررقيةاأخدةاعملكيفيةفهم

الغدةتفخم؟الجدرةان!:.الدرقيالتضخمأوالجدرة

والجهازالدوريالجهازدرالمساتساعدتكما.الدرقية

القلبأمراضمثلأمراضفهمعلىالأطباءالعصبى

طرقومعرفةالمرتم!الدموضغطالدماغيةوالسكتة

علاجها.

دينيةحركةأعضاءالنصرانيةالروحائيةعلماء

بيكرماريأنشأتها.الروحانيالعلاجعلىتؤكد،نصرانية

عشرالتاميعالقرنفي-أمريكيةسيدةوهي-إدي

نصرانيةفيعميقةجذورألاعتقادولهدا.الميلادي

نت.تستاضةا

بوسطنفيكنيسةالجماعةلهذهالتعليميالمركزكار

الأمالكنيسةتسمىوكانت،الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتبا

منومجموعةإديالسيدةأسستهالذيالمركزوهو

مجموعثلثينحوالمتحدةالولاياتفييوجدمريديها.

كنيسة.آلافثلاثةتبلغوالتىالعالمفيوفروعهاالكناش

اللهبأنالتعاليمعلىالنصرانيالروحانيالعلميرتكز

كلأصلوهوالجميعمنأقوىوهوكلهالخيرفيهيتمثل

الله،عنالمزيدوتعلمالصلاةخلالومن.حقيقيوجود

أكثرالإلهيةالحقيقةوتجربةبإدراكيبدأواأنالناسيستطجع

روحيةقوةبل؟للمستقبلأملمجردبوصفهالافأكثر،

حياتهم.فيحاضرة

الروحانيالعلاجالنصرانيةالروحانيةعلماءيصور

الشرتجاهليعنيلالديهمالحقيقةوفهم.الواقعلهذاإيقاظا

والتفهمبالصلاةعليهاالتغلبيعميولكنه،والمرض

هيالرسالةهذهأنتدريسهمفيويعلمونالروحاني

عقيدةلاتوحد.السلامعليهلعيسىالأساسيةالرسالة

علىالاعتمادبالقوةعليهميفرضقصحاص،أوكنسية

حياتهم.طريقةمنطبيعيجزءولكنهاالتداويفيالصلاة
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شكلهاالنصرانيةالروحانيةعلماءكنيسةاتخذت.التنظيم

دين(رجال)أيإكليروسيوجدولا،ام812عامفىالنهائي

ينتخبونأعضاءالخدماتيقدم.الروحانىالتعليمكنيسةفى

الأمالثنيسةمجلسالكنيسةويدير.معيدينبوصفهمللعمل

الكنائستحكم.الأمريكيةالمتحدةبالولايات،بوسطنفي

من،طبيب.0003حواليويوجدديمقراطيا.نفسهاالمحلية

.للعلاجكلهوقتهمكرسواالذين

منكثيرفيالقراءةحجراتبصيانةالكنيسةتقوم

مطوعةبموضوعاتالعامةالأماكنمنالعديدوتمدالمدن

فىالنشرجمعياتإحدىتشرفكما.الحركةآراءعن

مجلةتقدم.الحركةتعاليممطبوعاتعلىبوسطن

الكناشعندليلاالشهريةجيرنالسينسكريستيان

أوفهيرالدتسمىالأسبوعيةوالمجلةوالأطباء.،المحلية

سينسكريستيانتسمىوالشهريةسينسكريستيان

بالعلمالعلاجقوائمعلىالشهريةوتحتوي.سنتينل

سينسكريستيانمجلةوتحتوي،النصرانيالروحاني

العقيدةوكتب،الإنجيلمنامششهاداتعلىالفصلية

أسمست،أم809وفي.والدراسةللخدماتالمدرسية

مونيتر.سينسكريستيانمجلةإديالسيدة

العدوم)تطورالسياسيةالعلومالإلحاد؟انظر:.العلمائية

.(السياسية

الكاتبأنشأهانصرانيةدينيةحركةالعلمولو!جيا

أم(.869ا-19)1هاباردرون.لالأمريكيوالمفكر

والتحليل،النصرانيةمنأفكاربينجمعتالحركةهذه

لتحقيقنظاماتشكللكى،الحديثةوالفلسفةالنفسي

العقلية.الصحة

عديدةمراتولدإنسانكلفإنللعلمولوجياوطبقا

فإن،عطمةقوىلهاروحكلأنمنالرغموعلى.قبلمن

أنتجتقد،السابقةالحياةأوقاتفيالسلبيةالممارسات

منالروختمنععقليةأفكاروهي،الخبرةتراكمات

المميتة.قوتهااستخدام

عمليةطريقعنالناسهدايةالعلمولوجيازعماءحاول

قواهابتحقيقللروحوتسمح،الخبرةتراكماتتمحوتطهير

منمختلفةمستوياتعلىيحصلونالناسولأن.الكامنة

وهم،الحركةهذهنظرفي،علمانيينأصبحوافقد،المعرفة

الأساسية.طبيعتهمهيالتيالإلهيةبالقوةشمسكونالذين

الكامنةقواهمإلىالناسإعادةهوالعلمولوجيامنالهدف

ئية.اللانها

عامكاليفورنيافىعلمولوجيةكنيسةأولأنشئت

العشرينالقرنستينياتفىالعلمولوجياوبانتشار.ام549

عدةادعتفمثلابمالانتقاداتمنالكثيرتلقت،الميلادي

فيمتخفينالطبمارسواالعلمولوجيينأنعلميةمنظمات

والمعلنةالطويلةالخلافاتوبرغم،ذلكومع.الدينثوب

الحركةهذهفإن،ماليةاختلاساتتضمنتوالتيبشدة

العالم.أنحاءجميعمنأتباعاجذبت

الحديديةالسكةخطعدىمصريةمدينةالعلمين

نحو،الإسكندريةمدينةوبينبينهايربطالذيالساحلي

نسمة.089نحوعددسكانها.الغربإلىكمأ50

ففي؟الثانيةالعالميةالحربخلالالعلمينشوةذاعت

حتىبليبياطبرقمنالألمانيةالقواتتقدمتأم429عام

بعامذلكوبعد،الإسكندريةنحوزحفهافيالعلمينمدينة

عندرئيسيتينمعركتينفيالألمانالبريطانيةالقواتهزمت

يستخرجواليوممصر.غزومنالألمانومنعت،العلمين

المدينة.هذهجنوبالصحراءفيحقلمنالنفط

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

فيحجماالظاءأكبرالعدندوعل.وعكلالعلئد،

ووزنهام8،الكتفعندارتفاعهيبلغوقدإفريقيا.

ويستطئالجريالطئ!هادئحيوانوهو.كجم068

ولوعل.جريهأثناءالهواءفيعالياويقفزالحصانبسرعة

جلديةوتيةالبقركذيلوذيلطويلةلولبيةقرونالعلند

رقبته.منتتدلى

فىالشائعالنوعيعيشالعلند:وعلمننوعانوهناك

جنوبحتىوجنوباغربا،أنجولاحتىكينيامنممتدةمنطقة

العسودانمنالمنطقةفيالديربيعلندوعلويعيع!إفريقيا.

الديمقرأطيةالكونغوحتىوجنوباغربا،وجامبياالسنغالحتى

إلىالغامقالبنيمنالعلندوعللونويختلفسابقا(.)زائير

وعلجانبييغطي.البرتقاليالأصفرإلىأوالمزرقالرمادي

ثمانيةبينيتراوحالأشرطةمنعدد،الغالبفيالعلند،

علىاللونأسودوشريطاللونأبيضشمريطاعشروخمسة

الأرجلمنالخلفىالجزءسوداءمناطقوتغطيالظهر.امتداد

أشرطةإفريقياجنوبفيالعلندولوعل.الركبةفوقالأمامية

السهولفيالعلندوعلقطعانوترعى.الألوانشماحبة

عدديصلوقد،بالغاباتجزئياالمغطاةوالأراضيالمفتوحة

يعيشأنالعلندوعلويستطيع.وعل002إلىالقطيع

الجافة.الفصولخلالماءدونلأسابيع

الظبي.:أيضاانظر

الله.عبيدزرعةأبوان!:.الزرقائىعلوانابن

بمالطب،الزراعة،التقنيةانظر:.التطبيقيةالعلوم

الهندسة.(؟العدم)أهيةالعلم
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علم.،الإنسان:انف!إالسلوكللأ.العلوم

الحياةمنهجبدراسةيعنىعدمالسياسيةالعلوم

أصسياقاهذافيالإجابةأسسياسةاعلماءويحاول.السياسية

ممارساتتبرراكتيالأسبابمامثل:،محددةألشلةعن

العلومتتماوأ!؟.مصالحهمأ!دولةاتخدمالذينومنالدوأسة؟

للحكوماتالختلفةالأنماطوالتحلي!بالدراسةالسياسية

والعلاقاتوالانتخاباتالضغطوجماعاتوالأحزاب

إطارهافيالأنشطةهذهتنطوي.العامةوالإدارةالدولية

إضافة.أسالحميةإنسانيةعلاقاتعلىوالجماعىالفردي

المساواةمثل،الأساسيةالقيمبدراسةالعلمهذايهتملهذا،

والسلطة.والعدالةوالحرية

الأخرى،ابالعلوموثيقاارتباطاالسياسيةالعلومترتبط

.والاجتماعالفلسفةروالقانودوالتاريخالاقتصادمثل

أخح!-اباالمتعلقةالمسائ!تتناوأ!الاقتصاديةفالعلوم

،والخدماتالسلعتبادلمث!!،الماديةالمواردعلىوالسيوة

وهذه.السياسيةالقوىهياكلعلىمباشراتأثيراتؤثرالتي

أما.الدوأجةوالعلاقاتالداخليةالسياسةفيبدورهاتؤثر

الحوادثلأن؟السياسةبعلوموثيقةصلةفذوالتاريخ

الإحاطةمنالسياسيللباحثلابدأوليةمادةتعدالتاريخية

عالمعليهيرتكزالذيأغكرياالإطارالقانونويقدمبها.

بالعلومالسياسةأحلوماالفلسفةوتربط.التحليلفيالسياسة

السياسيالباحتالاجتماعلميزودكما،الأخرى

علىالمباشرالأتراذاتالاجتماعىالتطورجوانببمختلف

السياسية.الحياة

الحدسةالأزمنة!يأحسياسيةاأعلومادراسةأهميةارتبطت

فالعلومبمللحكمنظاماوانتشارهاالديمقراطيةنجمبصعود

الحكومية،العملياتتحليلفيمهمادوراتؤديالسياسية

الأجهزةعملياتوتحلي!!دراسةالسياسةلعالميناطحيث

الإحاطةعلىالصددهذافيالاهتمامينصبكما.الحكومية

الأداءتقويممنيمكنمما،بالحكومةالمتعلقةالأسامميةلالحقائق

مرتكزاتأه!منالعاملانهذانويعد.وإصلاحهالحكومي

برامجتطويرالسياسةبعلماءتناطلذلكإضافة.الديمقراطية

لابدونهاالتيالجديدةالأجيالوتدريب،السياسيالتثقيف

تزدهر.أنللديمقراطيةيمكن

أتاحمما،أسسياسيةاا!لومامياديروتشعبتاتسعتوقد

فيللعم!!متنوعةفرصاوالمدربنوالباحثينللمتخصصين

البرامجشيكمستشارينيشتركونفهم.المجالهذا

العموميين.للموظفينوالمشورةالنصحيقدمودأو،الحكومية

السياسيةالعلوممجالات

النظرية-أ:ميادينستةإلىالسياسيةالعلومتنقسم

العلاقات3المقارنالسياسةعلم2-والفلسفةالسيا!مية

السياسيةوالعلومالوطنيةالحكومات-4الدولية

السياسي.السلوك6-العامةالإدارة5-

السياسةعلماءيستخدم.والفلسفةالسياسيةالنظرية

يرىحيث،الميدانينهذيندراسةفيالتاريخيالمدخل

يشكلان،والفلسفةالسياسيالف!صتاريخأنمعظمهم

الدراساتمنهتنهلأنيجبأ!ذياالأسعاسيالمنبع

النظريةفىالأسالمسيةللمصادرالرجوعويعد.السياسية

بالألسه!الإلماممنالدارسينيمكنلأنهمهمابمأمراوالفلسفة

العلملهذاالمصادرقائمةوتشمل.السياسيةأطعلومالعامة

وتوماوشيشرونوأرسطوأفلاطون:مث!الغرب!!مؤلفات

وتوماسمكيافلليونيقولوأوغسطينوالقديسالأكويني

وإيمانويلومونتسكيولوكوجونروسوجاكجانرهودز

بينثامجيرميوكتاباتماركسكارلووهيج!!كانط

المفكرينمؤلفاتتشملكما.ميلمستيوارتوحون

والإمامالغزاليوالإماموالماورديأعارابيامث!!الإسلامي!!

الكلاسيكيةالمصادرهذهوتمكن.خلدونوابنتيميةابن

السياسةقضايافيالتعمقمنالسيامميةالعلومفيالباحثين

تعميماتإلىالوصوليستطيعونبحيث،التجريبية

شتىتتناول،ثابتةحقائقعلىترتكزودقيقةصحيحة

والأسبابالسلطةإلىالوصولكيفيةمثل،الموضوعات

انهيارها.إلىالمفضية

والممارساتالحقائقفهميرتكز.المقارنالسياسةعلم

المؤسسماتمقارنةعلىالأولالمقامصىالسياسية

بعضويتخصصأكثر.أوقطرينفيأسمياسيةا:اهمارسات

النظرياتمنمجموعةفيالمقارنأصسياسةاعلماعلماء

والبنيوية،،والتنمية،التحديثن!ياتمثلالسياسية

مناطقأودولعلىمنهجياوتطبيقهاوالتبعية،والثقافات

الباحث.يختارها

دراسةالفرعهذايشمل.الدوليةالعلاقات

والمحركاتالدوليةوالمنظماتالدوليوالقانونالدبلوماسية

السياسةصنعفيمباشرغيرأومباشرأثرلهاالتيوالمؤثرات

دراسةعلىام459عاممنذالعلماءركزوقد.الدولية

القرنمنوالسبعينياتالستينياتوفى.المتحدةالأم

دراسةعلىالمتخصصيناهتمامتركز،الميلاديالعشرين

وأمريكاالوسطىوأمريكاإفريقيافيأخاميةاوالبلدانالص!ت

كمااسيا.شرقيوجنوبالأوسطأسشرتواالجنوبية

الإمبرياليةتشملالتىالمعاصرةالف!صيةالتياراتأصبحت

الدولية.العلاقاتدراسةفيمهمةموضوعات،والوطنية

السياساتدراسةالسيا!ميةالعلوممنالفرعهذاتناولوقد

إضافة.والحرببالسلمالمتعلقةوالمشكلات،الدفاعية

الاقتصاديةالضغوطأثربدراسةالسياسةعلماءقاملذلك

الدولية.العلاقاتعلى
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الفرعهذايعد.السياسيةوالعلومالوطنيةالحكومات

يفوقخاصااهتماماالسياسةعلماءيوليهاالتيالمجالاتمن

الأمرهذاويعزى.الأخرىالحكوماتبدراسةاهتمامهم

وتطورها.الوطنيةحكوماتهمدراسةأهميةلإدرأكهم

منجزءاأوفرعاالعامةالإدارةتعد.العامةالإدارة

الداخلية.السيامميةوالشؤونالمقارنالسياسةعلمدراسة

إلىالسياسيةالعلومميادينعنالعامةالإدارةاستقلالويعزى

وتتناول.المعاصرةالحكوميةالإدارةأنشطةوتعقدأتساع

واجبات:مثل،موضوعاتعدةبالدراسةالعامةالإدارة

وهناكالأفراد.شؤونوإدارة،والمحاسبةالعموميينالموظفين

منالسياسةوعلماءالعموميينالموظفينبنوثيقتعاون

بدراسةالخبراءهؤلاءويقوم.الإدارةفيالمتخصصين

مدىيحللونكما،الوطنيةللحكوماتالختلفةالإدارات

فىالحكوميةللدوائرالداخليةوالعسياساتالتنظيماتتأثير

الحكومية.والبرامجالقرارتتطيقإعاقةأوالإسهام

الحقلهذافىالدارسونيحاول.السياسيالسلوك

السيامسية.المؤثراتلبعضالجمهوراستجابةكيفيةمعرفة

علماءبعضبمحاولاتالصددهذافيالامششهادويمكن

لاختيارمعيارهمكانالذينالناخبينعددإحصاءالسياسة

جهازعبرخاطبهمعندمابهبداالذيالمظهرحسنالمرشمح

فيالجديدةالتياراتالسلوكيةالدراساتوتعكسالتلفاز.

بالإسهاماتتأثرتالتيالسياسيةالعلومدراسات

دراسةعلممثل،السلوكيةالعلوممجالفيوالتطورات

وقد.وألاجتماعالنفسوعلم)الأنثروبولوجيا(،الإنسان

السلوكأنماطدراسةمنتمكنهممناهجالسياسةعلماءطور

ميادين،عدةالدراسةهذهشملت.السياسةفيالرئيعسية

ومختلفوالدعايةألانتخابيوالسلوكالاتصالاتمثل

.الأخرىاسمياسيةالأنشطة

السياسيةالعلومتطور

العسياسةعلمعلىأرسطوالإغريقيالفيلسوفأطلق

مننهلتقدالعلومكلأنلاعتقاده،العلومسيدلقب

هذهمنطويلةلمدةالعلماءمنعددسخروقد.ينابيعه

عددرؤىتطابقتفلقدالمعاصر،عالمنافيأما.الفكرة

التيللأخطارلإدراكهمأرلممطومقولةمعالعلماءمنكبير

علىتقضيذريةحرباندلاععلىتترتبأنيمكن

الإلمامبأنالعلماءهؤلاءقناعاتتأكدتجمعاء.ال!نسانية

فيالسياسيوالتحكمالسيطرةمنتمكنالتيبالأساليب

ثمومن،السلمإقرارعليهايترتبأنيمكن،العلومنتائج

أرسطوكان.الإنسانيةالإنجازاتأهممنيعدأنيمكن

أهتمافايولىالسياسةعلمأنيعتقدأنأفلاطونوأممتاذه

بالامشقراريتسمسياسيلنظاممثالىنموذجلتطويركبيرا

أعمالعلىالمطلعويدرك.العدالةلقيمالمطلقوالتطيق

منالثاقبةأفكارهيستمدفيلسوفاكانأنهأفلاطون

الاخرالجانبفيأرسطوكانبينما،المجردةالتأملات

تجرل!يةدراساتعلىالسياسيةللنوياتتطويرهفييرتكز

.أفلاطونأرسطو؟انظر:.السياسةفي

منالمدرسيةأوالسكولاستيةحركةانبثقت.المدرسية

فيالنصرانيةوالفلسفةالإغريقىالفكربينتوفيقيةمحاولة

علىاهتمامهاجلوانصب.المتقدمةالوسطىالعصور

بالسلطةالمتعلقوالنصرانياليونانيالتراثبنالتوفيق

الأخلاقية.والقيم

هذهأنصارأشهرمنالأكوينيتوماالقديسويعد

كبيرأاهتمافاالقانونالفيلسوفهذاأولىوقد.المدرسة

كما.الأخرىالسيالمميةالموضوعاتمنمرتبةأعلىوعده

منتعدالتىاللاهوتيةأطروحتهفىالفيلسوفهذاأسهم

بهدفأرسطونظرياتوشرحتطويرفيكتاباتهأهم

بأهميةالأكوفينوهوقد.النصرانيةقيموبينبينهاالتوفيق

الحكومية،العملياتفيالأفرادوواجباتحقوقبعض

الناسبينالحكمفيالحكومةالتزامأهميةعلىأكدكما

هذافيالقولويمكن.والواجباتالحقوقلهذهطبقا

اسملطةتفمخمعلىقيودوضعبأهميةالتزامهبأنالصدد

للأسسالأولىاللبناتوضعفيأسهمقد،الحكومية

.المعاصرةالدستورية

فيصيتهذاعالذيمكيافللينيقولوشكل.العلمانية

لنظرياتعظيماتحديامحنكاسياسيابوصفهفلورنسا

عشرالسادسأغرنأفيالفلسفيةالولممطىالعصور

حيث،الميلاديعشرالسابعالقرنومطلع،الميلادي

بتبنيالمثاليةالنصرانيةقيمعنالسياسيهذأاستعاض

فيالسياسيةالقوةإلىتستندواقعيةسياسيةمبادئ

بأفكارهوبزالبريطانيالفيلسوفتأثروقد.الممارسة

فيينصبالفردحياةمحورأنيرىهوبزكان.مكيافللي

هذاعلىأطلقوقد.السلطةعنوالمستمرالدائمالبحث

يعنيالذي،العلمانيةمفهومبعدفيماللسياسةالتناول

هذافىالتأثيرويرجع.والدينالسياسةبينالمطلقالفصل

الإطاروضيعفيالمفكرينمنثلاثةإسهامإلىالصدد

جينالفرنسيالقانونرجلوهمالأفكار،لتلكالمنطقي

أتيسيوس،جوهانسالألمانىالسياسةوعالم،بودين

الأس!وضعالذيجروتيوسهوجوالهولنديوالمحامي

الدولي.القانونلعلم

فىالتقاليدأوالقوانينتشكل.الدستوريالحكمنظام

سلطاتعلىقيداالسياسيةالأنظمةمنالنمطهذامثل

القرنمنتصفمنذالدستوريةالأنظمةتطورتوقد.الحكومة

متسلطة.أنظمةتواجهكانتحيث،الميلاديالسابكلشر
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فيذروتهاالاممتبداديةالنظمإزاءالفعلردودبلغتوقد

إنجلترا.انظر:.أم688ثورةفيمتمثلةبريطانيا

تطورفيكبيرأثرالبريطانيينالمفكرينمنلعددوكان

هوكرريتشاردهؤلاءبنومن.الدستوريةالغربيةالنظريات

ويعد.لوكوجونهارينجتونوجيمسميلتونوجون

ذإ؟عصرهفيأثراالسياسي!تالمنوينأكثرمنالأخير

كانوقد.الأساسيةالإنسانحقوثعلىكتاباتهركزت

علىكبيرأثرالحكومةعنمقالتان:لوكجونلمصنف

انع!صكما.الأمريكيةللمستعمراتالسياسيالفكر

ودستورها.الأمريكيةالاستقلالوثيقةصياغةفيإسهامه

فلسفةبوصفها)التحررية(الليبراليةتأثرت.الليبرالية

الفلسفةهذهوتمثل.لوكجونبنظرياتتطورهافيسياسية

الأفكارتغييرفىالرغبةمضمونها،فيالسياسية

.المعاصرةالمشكلاتلمواجهة،والسياساتوألاقتراحات

الفرنسيين،المفكرينمجموعةأحدمونتسكيوأسهموقد

عريضةقاعدةيرتموأفىالفلاسفةلقبعليهميطلقالذين

الأفكاراذأ!كأعقابفىتطورت.لوكجونلأف!طر

روسو.جاكجانهوآخرفيلسو!عززهاالتيالليبرالية

الأس!ضلنديالمفكرصاغهااكتيالمنفعةنظرياتوكذلك

التيالأهدافإن.بينثامجيرمىوالإنجليزيهيومديفيد

السعادةمنقدرأعظما"تحقيقهيالسياسةإليهاترمي

أشهرميلستيوارتجونقدموقد".الناسمنعددلأكبر

الليبراليةللأف!صارمجملاالبريطانيينالاقتصاديينالفلاسفة

الصددهذافيالإشارةوتجدروتطورها.جذورهامتتبعا

كانطإيمانويلوهم،الألمانالفلاسفةمنثلاثةأنإلى

فىإسهاماتقدمواوهيحل،فيشتهغوتليبوجوهان

الليبراليةعنمضمونهافيتختلفالتيالليبراليةالأفكار

مبادئعلىوهيجلفيشتهأف!صاراشت!لت.الكلا!ميكية

كانطالفيلسوفأفكارانطوتبينما،ووطنيةاشتراكية

تنظيمخلالمنالعالميالسلمتحقيقإلىتسعىنظريةعلى

الكلاسيكيمصنفهفيالفيلسوفهذاعبروقد.دولي

هذهعنأم597عامستوكهلمفيالصادرالداعالسلم

الليبرالية.ان!:الأفكار.

نظرياتبعضانطلق!.والاشتراكيةالديمقراطية

منأشملبعداتحملمضامينهابعضفيالسياسيةروسو

العقدمصنفهففىتبناها.قدكانالتيالمتطرفةالفردية

معتنقاروسوأصبحام،762عامالصادرالاجتماعي

الإرادةاصطلاحعليهاأطلة!التىالديمقراطيةللأف!صار

القولويمكن.الاشترأكيةفكرةمنهاانبثق!وقد.العامة

إلىتشعبتقدالديمقراطيةنظرياتإن:السياقهذافي

فكرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتتبنتحيث،مناهشتى

فكرةسادتبينما،والديمقراطيةالدمشوريةوالنظمالليبرألية

فكرةأما.الغربيةأوروبافيالاشتراكيةالديمقرأطية

الاقتصاديالفيلسوفتطورهافىأسهمفقدالاشتراكية

فيأفكارهالفيلسوفهذاع!ش.ماركسكارلالألماني

شاركوالذي،أم848عامالصادرالشيوعيالبيانكتابه

إنجلز.فريدريكزميلهمعتأليفهفى

إلى)سابقا(السوفييتيالاتحادفيالشيوعيةاستندت

الروسيةالثورةقادالذيلينينقاموقد.الماركسيةالتعاليم

مستجدأتلتناسبوتفسيرهابتعديلهاأم179عامفى

اللينينيةالماركسيةإنالقولويمكن.الروسيةالساحة

تبناهاالتيالماركسيةالتعاليمعنجوهريااختلافاتختلف

الغربية.أوروبادولمنعددفيالاششراكيونالديمقراطيون

عاممنذالسياسةعلماءبدا.المعاعحرةالأفكار

وقد.للسياسةالتطيقيةالأسسأضطويرأسسعياأم009

كانالذيأرسطوأثرذلكفييقتفونالعلماءهؤلاءكان

المنهجيةعلىالسياسيةالنظرياتارت!طزبأهميةيعتقد

فيكبيرتطورالإسهاماتهذهعنوتمخض.اخجاربوا

نأيتضحهذامن.والكميةوالتحليليةالوصفيةأ!دراساتا

الاكبرالهمأصبحقدالسياسيوالإصلاحالت!جيرتتطوير

المناهجاستخدأمالإسهاماتهذهبفضلوانتشرللعلماء.

علماءوأخذ،كثيرةأقطارفيالسياسيةالعلومفىالتطبيقية

اهتمامهم.يولونهاالسياسة

للعلومالدوليةالجمعيةإنشاءفىالاهتمامهذاانعكس

أربعينعلىينيفمالوائهاتحتينضويوالتىالسياسية

والمقالات،الحكومةانظر:.السياسيةللعلوموطنيةجمعية

بها.الصلةذات

النظمدراسةتحتاج.العربيةالسياسيةالأنظمة

الباحثينمنأكثرجهودإلىوالإسلاميةالعرليةالسياسسية

وغياب،الدراساتهذهفيالشديدالنقصلمدىنظرا

هذهفيالمقارنةالسياسةونظريات،الن!يةالأطر

التشكيلاتضعفأنفيهشكلاومما.الدراسات

اقتصاديةمرحلةتبلوروعدم،العربىالوطنفيالاجتماعية

رئيسيةمعوقاتتشكللازالتبوضوحمعاصرةتاريخية

الإسلامية.العربيةالسياسيةالنظمدراسةإنضاحطريقفى

العربيةالسياسيهالنظمنشأةفيالمؤترةالعوامل

حيث،النشأةحديثةالمعاصرةالعربيةالسياسيةالنظم

وهناك.الأولىالعالميةالحربمابعدإلىأقدمهايعود

الجغرافية،العوامل:منهالظهورها،مهدترئيسيةمتغيرات

وأخيرا،الحديثةالفكريةالتياراتوظهور،العثمانيةوالدولة

هذهمنواحدكلتأثيرويختلف.الاستعماريةالسيطرة

العربي.عالمنايعيشهاالتيالتعددظاهرةفيالمتغيرات

ويظهروثابتقديمالجغرافيالعامل.الجغرافيةالعوامل

السكانتوزععلىالجغرافيةالرقعةطبيعةأثرفىعامةبصفة
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تأثيرا،المتغيراتأقلهوالعاملوهذا.وحركتهموانتشارهم

التيالمتغيراتتلكبرزتإذاتختفيأنلاثارهيمكنإذ

عندإغفالهلايصحفإنه،ذلكومع.الوحدةإلىتعود

علىتأثيرهشضححيثالعربيةالسياسيةالنظمنشأةدراسة

العربية.الشخصيةوبروزالقوميةالشخصيةملامح

اسياقارتيبينموزعةكبيرةكتلةالعربىالوطنيضم

فيتؤثرالتيالطبيعيةالعواملتنوعإلىأدىمماوإفريقيا،

والتربة.والمناخكالسطحالعربيالإنسانونشاطحركة

العاملمنتأثيراأكثرالعاملهذا.العثمانيةالدولة

حكمطبيعةوهو،المعاصرةاسمياسيةالنظمظهورفيالأول

البلادالعثمانيينحكمشسملفعندما،العثمانيةالدولة

،وانحلالتفككحالةفيالعربيالوطنكان،العربية

الفتوحاتتاريخفيوثباتثلاثإحدىيمثلوكان

بينوالثانيةم،073-063عاميبينالأولى،الإسلامية

1326عاميبينوالثالثة،أم001و0001عامي

أقوىظلفييعيشونأنفسهمالعربووجد.ام655و

رابطةتجمعهم،العثمانيينالأتراكقيادةتحتإسلاميةدولة

الإسلامية.العقيدةرابطةهيمتينة

الولاياتإلىينظرونأمرهمبادئفيالعثمانيونكان

إلىبهاينظروالم،تكريمنظرةالعربيةأهلهايتكلمالتي

وبذلك،.السلطاندولةفيدخلتالتىالولاياتسائر

عنبعيداوسلامأمنفيالزمنمنطويلةفترةالعربعاش

تأسيسهامنذ،العثمانيةالدولةوكانت.الخارجيةالأخطار

تقويةسبيلفيقواهاتكرسدولةسقوطها،زمنحتى

ظلوقد.خارجياعتداءأيضدوحمايتهالإسلامشوكة

ضدمستمرةحربفيتقريباقرونستةطوالالعثمانيون

جزءعلىإسلاميحكمنشرلمحاولةأولآ،الصليبيالغرب

لشنوثانيا،النجاححالفهامحاولةوهيأوروبا،منكبير

بهقامالذيالمعاكسالهجوموجهفيدفاعيةحرب

منأخرىأجزاءفيالإسلامنشرإلىبالإضافةهذا.الغرب

الإسلامية.الدولةرقعةوتوسيعالعالم

العثمانيةالدولةضعفتحين.الحديثةالفكريةالتيارات

الفكريةالتياراتتعددتالاستعمار،قوىعليهاوتكالبت

القائمةللمشكلاتالملائمةللحلولتصوراتهاقدمتالتي

الجامعةتيار:تياراتأربعةبينالتمييزويمكن،آنذاك

ويقوم،الأفغانيالدينجمالالشيخدعاتهوأبرزالإسلامية

حولهايلتفأنيمكنالتيالرابطةهوالإسلامأنأساسعلى

علىويقوم،العثمانيةالرابطةوتيارليتقدموابمالمسلمون

مصطفىزعمائهوأبرزلها،والولاءالعثمانيةبالدولةالتمسك

يدعلىظهرالذيالإقليميةالوطنيةوتيارمصر،فىكامل

مقاومةحولويدور،أم986عامالطهطاويرفاعةالشيخ

المؤرخينبعضيراهالذي،العربيةالقوميةوتيار؟المحتلين

إضعافإلىالراميةالغرببمخططاتمتأثراوالدارسين

الخلافة،جسمعنوالمسلمينالعربوفصلالعثمانيةالخلافة

ووضعنفوذهبسطالغربيستطجعحتىكلمتهموتشتيت

القومية.انظر:.المسلمونيملكهماكلعلىيده

تشكيلفى،الثالثالعامل.الاستعماريةالسيطرة

فلقد.الاستعماريةالسيطرةهو،العربيةالسياسيةالأنظمة

مندرجةعلىالعثمانيالحكمظلفيالعربيةالبلادحافظت

فيالمباشرالعاملالاستعماريةالسيطرةتعتبرولذلك،الوحدة

ومنالتعدد،ظاهرةوإيجادالعربيةالبلادأصابالذيالتمزق

الاحتلالإلىرئيسيبشكلتعودالتعددظاهرةفإنثه!

وبذلك،الأوروبيةالقوىجزأتهالذيالعربيللوطنألاوروبي

الحكمفترةطوالقائمةظلتالتيالوحدةمظاهرأختفت

السياسىالمستوىعلىالأجنبيةالسيطرةأثرويظهر.العثماني

الغزوعمليةإلىبالإضافةهذا.والاجتماعيوالاقتصادي

حصلتوقد.العربيللتراثتشويهمنبهاارتبطوماالثقافي

الوطنيةالحركةلضغطنتيجةاستقلالهاعلىالعربيةالأقطار

والتنوعالتعددوأدى.الاستقلالأجلمنالمتواصلوالنضال

والاتجاهاتالقيمفيوتنوعتعددإلىالتحررحركاتفي

قطربكلخاصةمحليةسياسيةقيمظهرتفقدبمالسياسية

الإقليمية.الوطنيةتياروساد،عربي

المستفيدةهيكانتالاستعماريةالقوىأنشكولا

محمدأياممنذحرصتفقدولذلك،التجزئةأستمرارمن

كما،العالممنالجزءهذافىقويةدولةقياممنععلىعلي

اقتصادياالعربيةالأقطارتبعيةاستمرارعلىدوماحرصت

عملفقد.السياسيالاستقلالأهميةمنيقللىبماوثقافيا،

الإسلاميةالهويةمعالمطمسعلىالاوروبىالاستعمار

فىجهودهوسارت،غيرهمعنالعربتميزالتيالعربية

منالعربيةالإسلاميةالثقافةمحاربة؟متوازيينخطين

اخر.جانبمنالغربيةالثقافةونشر،جانب

القرنبدايةمنذفيهاالتجديدبدأالتيمصروباستثناء

الأخرىالعربيةالبلادفىأثرالخطهذافإنعشر،التالممع

التنبيهوبدأعشر.التاسعالقرنمنالثافيالنصففي

الداخليالانحلاللمواجهة،العربيةالبلادفيوالوعي

الاتجاهففي.والعووبةالإسلامإطارفي،الخارجيوالغزو

تجديدأوإحياءحركاتظهوريلاحظ،الإسلامي

كماالجهاد،رايةتحتالخارجيالغزولموجاتومواجهة

مثل،الحديثالعصرفىإصلاحيةحركاتظهوريلاحظ

العربيةالجزيرةفيعبدالوهاببنمحمدبقيادةالسلفية

اصطدمتوالتي،السودانفيوالمهديةليبيافيوالسنولممية

شمولإلىالأولىالعالميةالحربأدتوقد.الغربيبالتوسع

وقيامالتجزئةوإلىالعربيةالبلادعلىالغربيةالهيمنة

الخصيب،الهلالبلادفىالتحديوكان.إقليميةكيانات
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إلىوالاتجاهالدينىالتعددوجودمعداخليا،الحربقبل

التحديفقدكانإفريقيا،وشماليمصرفيأما.العروبة

صار،والان.والعروبةالإسلامعلىالتأكيدفجاءخارحيا،

مباشرا.والتحديشاملاالغربيالغزو

المعاصرةالعربيةالسياسيةالنظم

م4591عامالرسميةنشأتهمنذالعربىالنظامشهد

لهذهالعلميالتحليلويظهر.وحداتهبينالممراعظاهرة

من،إاعبرالتناقصأوالتزايدإلىلاتتجهشدتهاأنالظاهرة

ذانأنأ!اقعواوهبوطا.صعوداتتذبذباتجاهاتهيوإنما

منمرحلةأيةفىالعربية-العربيةالصراعاتأنإلىيرجع

تأثيرتحتلتهدئةتخضعكانتوإنماتحللاكانتالمراحل

الفعالةللالياتغياباهناكأننجدهنا،ومنأخر.أوعامل

نأهناويلاحظ.العربية-العربيةالصراعاتوتسويةلحل

منالركمعلىمحدودالشأنهذافيالعربيةالجامعةدور

الوحدة)منظمةالإقليميةالمنظماتمنغيرهاسبقتأنها

تسويةسجلفى(المتحدة)الأموالعالمية(الإفريقية

العربية.-أمحربيةاالمنازعات

الإسلاميالسياسيالنظام

طاعةبوجوبتأمراللهكتابفيصريحةآياتجاءت

ألهايا):تعالىقال.المسلمينمنالأمروأوفيورسولهالله

منكم!الأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطدعواآمنواالذين

:قالوسلمعيههرواللهرسولأنهريرةأبوروىوقد.95النساء:

الله،عصىفقديعصنيومن،اللهأطاعفقدأطاعني)من

فقدالأميريعصومن،أطاعنيفقدالأميريطعومن

عثروراللهرسولأنعمربناللهعبدوعن.مسلمرواهعصالي(

حجةلاالقيامةيوماللهلقي،طاعةمنيداخلع)منقال

رواه(جاهليةميتةماتبيعةعنقهفيوليسماتومنله،

الحهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدوعن.مسلم

قلبهوعشرةيدهصفقةفأعطاهإمامابايع.ومن.).ووش!

كل!!اللهر!لقيفيوحن.ورلمرواه.(.استطاعمافليطعه

وقد،ودفنهتجهيزهقبلله،خليفةلاختيارالمسلمونسارع

الأمة.أمورشرلىحاكموجودعلىاللأمةأجمعت

لهخطةأولفيالطاعةحدودبكرأبوالخليفةووضح

فلاعصيتفإن،فيكماللهأطعتما"أطيعوني:قالحين

الراشدالخليفةوضيحوقد".الخالقمعصيةفيلخلوقطاعة

منإسلام"لافقالبالحكمالإسلامعلاقةالخطاببنعمر

غيرمنأميرولاأمير،غيرمنجماعةولا،جماعةغير

عرىالتنقفن!!اللهرسولعنالحديثوفي".طاعة

الناستشبثعروةانتقضتفكلما،عروةعروةالإسلام

رواه(الصلاةواخرهنالحكمنقضافأولهنتليها،بالتى

حباد.والنأحمد

الإسلاميةالدولةطبيعة

يأثيوقراطيا،حكفاأقامواالنصارىأنالمعروفمن

،الناسأماموليس،اللهأماممصؤولأالحاكمفيهيكوندينيا،

الإسلامفيالحاكمأما.الأرصفياللهظلعليهوأطلقوا

وقدوالدنيا،الدينرعايةفيض!+ي!اللهرسوليخلففهو

أناعليهفرد،اللهياخليفةالصديقبكرلأبيرجلقال

صارالخطاببنعمرالخلافةتولىولما.اللهرسولخليفة

أنتموقالذلكفاستثقل،اللهرسولخليفةخليفة:يلقب

المؤمنين.بأميرفلقب،أميركموأناالمؤمنون

قداسة،ولاعصمةالمسلمةالدولةفيللحاكهافليس

الشيعةذهبوقد.الأمةأمورومسير،الشريعةحارسوهو

الخطأمنمعصوموهوالأمةباختياري!صنلاالإمامأنإلى

للأمةالاختيارفيسندون،المسلمينسائروأماوالكبائر.

لمإذاواجبةوطاعته،ويصيبيخم!!بشرفهووبالتالى

طاعته.تجوزفلابمعصيةأمرفإن،بمعصيةيأمر

على،مدنيةحكومةالإسلاميةأ!دولةاتكونوهكذا

واجبةوطاعته،الإسلامشريعةوفقيحكمرط!رأسها

الدولةعنالإسلاميةالدولةتختلفوهكذا،كذأسكبقىما

با!شنادهاالوضعيةالحكوماتعنتحتلفكما،الثيوقراطية

كاملةصلاحيةفلها،التنطمأمرفيأما؟ربانيتشريعإلى

.أخرىدولةكأي

الإسلاميةالدولةأسس

المسلمينالعلماءبينالنظروجهاتفىخلافهناك

التالية:الأركانحوليتفقالكلأنإلا،الدولةأس!م!حول

أولو4-الإقليم3-الشعب2-اللهأنزلبماالحكلا-

الأمر.

الإسلامالإسلاميةالدولتتبنى.اللهأنزلبماالحكم

بماتحكمحتىمسلمةتكونولا،وشريعةعقيدةلهانظاما

همفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومن):تعالىقال،اللهأنزل

.44:المائدة!الكافرون

شريعةيخالفوضعياتشريعاأونظامااستعارفمن

عنجاءمماأفضلذلكأنيعتقدوهو،وعقيدتهالإسلام

فإن.ذلكاعتقدإنالمحكومويشاركهكافر،فهو،الله

نأاعتقادهومعطبقها،وضعيةوتشريعاتأنظمةاستعار

خاطئفهووالتطبيقالأخذالواجبةهيوتشريعاتهالإسلام

قولهفيصريحاالأمرجاءوقد.القرآنبنص،فاسقأو

بينهمشجرفيمايحكموكحتىلؤمنونلاوربكفلا):تعالى

تسليما!ويسلمواقضتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثم

65.السحاء:

يأصكل!!اللهرسولعنحديثمنأكثروردوقد

المسلمالحاكميسعلالذاوضريعة؟عقيدةالإسلامبالتزام
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بمافالحكم،سواهويطبق،الإسلاميتجاهلأنوالمحكوم

تتميزوبه،المسلمةالدولةأركانمنأساسيركناللهأنزل

والوضعية.العلمانيةالدولباقيعن

يكونأنيمكنالمسلمةالدولةفيالشعب.الشعب

هموا!لستأمنون.ومستأمنينوذميينمسلمينمنخليطا

مؤقتة،إقامةالإسلاميةالدولةفييقيمونممنالمسلمينغير

بحقوقهميتعلقماوكل،بالمغادرةعلاقتهموتنتهي

الفقه.كتبفىعليهمنصوصوواجباتهم

قسمهالإقليمعنالإسلامعلماءتحدثحين.الإقليم

القسمةجعلوبعضهمكفر،ودارإسلامدارإلىبعضهم

عهد،وداركفرودارإسلامدارإلىالإقليمفقسم،ثلاثية

البغي.دارهورابعاقسمابعضهموزاد

من،الإسلاملدارتعريفمنأكثرهناك.الإسلامدار

الأسلاماأحكامفيهاتكونبقعةكلالإسلامدار-أ:ذلك

الأمنللمسلمفيهيتوفرإقليمكلالإسلامدار2-.ظاهرة

دثمعائرهممارسةمنوشمكن،ومالهوعرضهنفسهعلى

الإسلامدار3-.والزيديةحنيفةأبىرأيوهذا،الدينية

منمسكوناويكون،الإسلامأحكامفيهتظهرإقليمكل

هيالإسلامدأر-4.الشافعيةمذهبوهذاالمسلمينقبل

أحكامظهرتفإذا،الإسلامشسرائعفيهتطبقالذيالإقليم

بعضويؤيدهالحنابلةمذهبوهذاكفردارفهيالكفر

الأرضإن:فيرىتيميةابنالإسلامشيخاما.الأحناف

للمسلمينبقيتلكن،غيرهمعليهااستولىثمللمسلمين

ولكنهاكفر،دارولاإسلامبدأرليستفهي،العبادةحرية

جديد.صنف

ظاهرةالكفرأحكامفيهاتكونبقعةكلالكفردار

يسبقولم،المسلمينغيريسكنهمكانكلوهي.وواضحة

الهجرةأحكامالعلماءدرسوقد.إسلامىحكمفيه

فيهاوالجناياتالعقوددرسواكماالكفر،دارفيوالإقامة

ذلك.وغير

عهدالمسلمينوبينبينهالذيالإقليمالعهددار

دولبأنالقولويمكن.الطرفينبينالعلاقةينظم)معاهدة(

للمسلمين.بالنسبةالنوعهذامنتقريباكلهاالعالم

اللهأطيعواآمنواالذينأيهايا):تعالىقالالأمر.أولو

وهناك.95النساء:!منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوا

القرانأهلهم-أالأمر:أولوهممنلتحديداتجاهان

وعطاءومجاهدعباسابنرأيوهذا،والعلموالفقه

وإليهمالأمرمنهم،اللهشريعةحراسفهؤلاء،والضحاك

فيهفيما،مسلمينكانوأإذاوالولاةالأمراءهم-2.الحكم

عامةولايةلهمسلمفكل.مصلحةوللمسلمينطاعةلله

طاعةلاإذ،معصيةفىتكونألابشرط،طاعتهتجب

الخالق.معصيةفىلخلوق

فيعلي!اللهر!سولعنحديثمنأكثررويوقد

الله،طاعةمن!!اللهرسولفطاعةالأمراء،طاعةوجوب

طاعته.مناللهرسولأمراءوطاعة

وواجباتهوحقوقهالأمروليبشروطمليئةالفقهوكتب

والعكس.بالمحكومالحاكموعلاقة

حقوقإنشاءحقهمنليصرالإسلامفيوالحاكم

تجاوزفقدفعلفإن،ثابتةواجباتمنالتنصلأو،جديدة

لهالطاعةالحاكمحقو!تىرأسوعلى.لهأللهشرعهما

عمرالخليفةيقول.الباطلدونبالحقومناصرته،بالمعروف

أميردونجماعةولاجماعةدونإسلامالا:الخطابابن

(.طاعةدونأميروللا

السلطاتبينالفصلمبدأ

تنفيذية:سلطاتثلاثدولةكلفياليوميوجد

الحاكميدفىمجتمعةكلهاظلتوقد.وقضائيةوتشريعية

مألاقتهلماونظرا(.الميلاديعشر)الثالثالقرنحتى

هذهبينالفصلتبنتفقدحكامها،تعسفمنالغرب

أم197عامالفرنسيونبذلكأخذمنوأول،السلطات

حولجدلهناكمازاللكن،.الأخرىالشعوبتبعتهمثم

منجزءأم؟مستقلةسلطةهيهلالقضائيةالسلطة

عدمفيفتتمثل،الفصلأهدافأما؟التنفيذيةالسلطة

الاتجاهجرىلذا،واحدةجهةفيكلهاالسلطاتجمع

منفتمنعها،الأخرىسلطةكللتراقبفصلها،نحو

فييجمععقسطاللهرسولكان.والانحرافالتجاوز

ومتلقىوالقاضيالحاكمفهو،السلطاتكافةشخصه

الجيوش!قائدكانكماوشارحه،ومبلغهاللهعناويم

القائمالنبوةحكموهذا،للأحكاموالمنفذالمعاهداتوموقع

الاستبدادمنالأنبياءسيدعصمةوعلىاللهوحيعلى

عنينطقكانمالجذلأنه،ذلكنحوأووالانحراف

تعالى.اللهمنإليهيوحىوحيإلاهوإنالهوى

رهينالتشريعصاروالسلامالصلاةعليهوفاتهوبعد

الخلفاء،إلىفصارالتنفيذأما،والإجماعوالسنةالقرآن

له،وشبعالخليفةيعينهالقاضيوكان.القضاةجانبهموإلى

ابنيقولالقضاء.استقلوهكذا،المحليينللولاةوليس

تحتالداخلةالوظائفمنفهوالقضاءوأما..".:خلدون

،الخصوماتفيالناسبينالفصلمنصمبلأنه،الخلافة

الشرعيةبالاحكامأنهإلا،للتنازعوقطعاللتداعيحسما

وظائفمنلذلكفكان،والسنةالكتابمنالمتلقاة

ع!ومها".فيومندرجا،الخلافة

الإماموأولهمالقضاءمجلسخليفةمنأكثرحضروقد

بالمعنىتشريعيةسلطةالإسلاميةالدولةتعرفلملكن،علي

الشريعة.أصولإلىمستندينفقهاءبهقامالتشريعلأن،المعروف
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الإسلاميةالسياسيةالقيم

علىالإسلامفيالسياسيالنظاميقوم.الشورى

تعالى:قال.مرتينالقرأنفيذكرهاجاءوقد،الشورى

لا!اللهعلىفتوكلعزمتفإذاالأمرفيوشاورهم)

.38الشورى!بينهمشورىوأمرهم):لوقا.951:عمران

يشاوركانوو!اللهرسولأنتفيدكثيرةأخبارجاءتوقد

مشاورةأكثررأيتماهريرةأبوقالحتىأصحابه

الله.رسولمنلأصحابه

بة؟مندرأمواجبةهىهلالشورىأمرفيواختلف

تفيدهلاحربيةااللغةفىالأمراصيغةفيالاختلافوأساس

تفيدلاأم،قرينةإلىحاجةدونبنفسها،الوجوب

الوجوبيفيدالأمرأنيرىفمن؟بقرينةإلاالوجوب

الايةوأنبها.أمرلوجودنواواجبةالشورى:قال،بنفسه

واجبة،فالشورىلذا،.الطلببمعنىولكنخبرالثانية

وعزائم،الشريعةقواعدمن)والشورىعطيةابنيقول

واجب،فعزله،والدينالعلمأهليستشرلاومن،الأحكام

)ظاهر:الرازيالفخرويقولفيه(بماختلافلامماوهذا

لكن.أ!جوبايقتضي،وشاورهم:فقولهالوجوبالأمر

بنفسه،الوجوبيفيدلاالأمرأنيرىم!العلماءمنهناك

وليسللندبالأمرايقولونوهؤلأء،قرينةمنبدلابل

عزمتفإذا).الأيةآخرفيجاءبأنهقالواكما،للوجوب

يكونأنيمكنأحزموا،915عمراد:آل!واللهعلىفتوكل

بأدلةيستدلونكمابهاالأخذتركعلىأوالشورىعلى

.أخرى

حولالخلافل!ش،الآيةبنصواجبةالشورىأنويبدو

المسلمينمنالمتأخرينلدىوالاتجاه.أوعدمهبهاالالتزام

نصاتناقضألابشرطبها،الالتزامووجوبالشورىوجود

مناللهرسولعننقلتالتيالاستشاراتوكافةصريحا،

يشاورأنللقاضييندبأنهإلىالفقهاءويذهب.النوعهذا

فيهجرىفيماوخصوصا،عليهتعرضالتيالوقايعفى

ألاينبغيالقاضىأنالمالكيةآراءومنالفقهاء،اختلاف

جمهورلكنالاجتهاد.لهيسوغمنمشورةبعدإلايقفي

فقط.الندبمنذلكيعدونالفقهاء

القرآنآياتتحفلالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر

تعالى:قالالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفللأمربالدعوةواسشة

وينهونبالمعروفويامرونالخيرإلىيدعونأمةمنكم)ولتكن

.401عمرادآل!المفلحونهموأولئكالمنكرعن

كيوالفرد،والحكومةالحاكمعلىرقابةقياموالهدف

درجاتثلاثك!!أللهرسولحددوقدينحرفوا،لا

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى)من:فقال،لذلك

أضعفوذلكفبيقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطع

عه.اللهرضيالحدريسعيدابيحديتمنمسلمرواهالإكلان(

إطارفيهووفيما،الشريعةآدابحدودفيوذلك

عنهينشأولامجتمعا،يفرقولا،فتنةيثيرلاوبما،المسؤولية

يكونلاأنوهو،ذلكمنلأبعدالسنةوذهبتأشد.ضرر

فيالبخاريروى.بهيباليلا،الظلمعلىمتفرجاالمسلم

كللايرا!وررسولأنعنهال!هرضيأنسحديثمنصحيحه

أنصرهكيفقيلمظلوما،أوظالماأخاك)انصر:قال

وقد(.نصرهذلكفإن؟الظلمعنتحجزه:قالظالما؟

عنوالنهيبالمعروفالأمروجوبعلىالأمةأجمعت

الإسلامشيخوأفتى،والجصاصحزمأب!ذلكنقلالمنكر،

ذلك.عنامتنعمنقتالبوجوبتيميةاب!

وهى،للفاعلوأخرىللفعلشروطاالعلماءوضعوقد

-2منكرأنهعلىاتفقمماالفعلي!صنأن-أباختصار:

.الوقوعوشكعلىيكونأن3-للحواسظاهرايكونأن

مسلمايكونأنأ-:فيهفيشترطأضاهياالفاعلوأما

علىيحصلأن3-مستقيماأيعدلآيكونأن2-مكلفا

يكونأن-4التطوعدونمحتسباكانإنالحاكمإذن

ومعرفة.علمصاحب

سلطةإلىوالأفرادالحكومةالإسلاميخضعوهكذا

واضحةمباديءوفقوتنتقدوتنصحترأقباجتماعية

الرقيب.!والمجتفوجعل،أعرافكلرفضمع،معلومة

جاءتوقد،الحياةمطالبمنأساسيمطلب.العدل

يأمراللهإن):تعالىقال.الوضعيةوالنظماالدياناتبه

الفحشاءعنوينهىالقربىذيهـايتاءوالإحسانبالعدل

والعدوللصديقمطلوبوهو.9.النحل!والبغيوالمنكر

علىقومشنآنيجرمنكمولا):تعالىيقولسواء،حدعلى

والشنان.8:المائدة*!للتقوىأقربهواعدلواتعدلوا،لاأن

العداوةووجودللإنسانالإنسانفكره،والكرهالبغض

عنه.والبعدالعدلتركفىسببايكونلاأنينبغىبينهما

والأفعالالأقوالفيالأحوالكلفيمطلوبوهو

المجتمعفييتمثلوهو.والمجتمعوالدولةللفرد،والأح!!ام

بيسرحقهإلىالإنسانيصلأنتسهلمرنةأنظمةبوجود

يتقدمأنالعدليقتضىكما،أموالصرفودون،وسهولة

إلىالحكامالإسلامدعاوقد.قدراتهبحعسبإنعسانكل

الحاكمواعداالظلمعنوالبعدعليهوالحرصالعدلتبني

الجنة.الظالمعلىحرمكماجزاء،بأفضلالعادل

الظلمحرمتإنيعبادي)يا:القدسيالحديثوفي

كانوإذاتظالموا(.فلامحرما،بينكموجعلتهنفسبرعلى

وأشكاله.صورهبكلمرفوضفالظلمإلهيا،مطلباالعدل

الإسلاميعد.والواجباتالحقوقتقريرفيالعدل

يكتسبهخاصحقلأحدفليسولذاواحدا،البشرأصل

فلا،متكافئةالفرصتكونأنوينبغي،الولادةبحعسب

توفرأنالحكومةعلىيجبكما،لكفاءتهإلاإنسانشقدم
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يقتلفلا،والأعراضوالأموالللأنفصوالأمانالأمن

ومن،بنصإلاحريتهتصادرولاوتجريمبنصإلاإنسان

.القولأوبالفعلاعتداءكلمنعرضهيصانأنحقه

الناسعليهايعتمدمؤسسةالقضاءالقضاء.فيالعدل

الظلمودفع،المعتديمنوألانتصافحقهمإلىللوصول

وأانحازأومالفإذاالقضاء،أساسفالعدللذا،والعدوان

ومتى،بأيديهمحقوقهمأخذوتولوأ،ثقتهمالناسفقدجار

الحكم.وسقطالفوضىوعمتالامنذهبذلكفعلوا

يقتصرأنوهيخطيرةظاهرةإلىصتنيهيداللهرسولنبهوقد

الكباريفلتحينعلى،الناسفقراءعلىوالجزاءالعقاب

الذينأهلك)!!ا!لا!اللهرسوليقول.ذكمنوالأغنيا"

،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكممن

نفسىوالذيالحد،عليهأقامواالفمعيففيهمسرقوإذا

متفقيدها(لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلوبيده

وليص،عامبشكلبالسلطةترتبطاللإسلامفيالعدالة.عليه

العدلتحرييجبالسلطةتتناولهعملفكلفقطبمبالقضاء

وبذاأ!دولةامؤسساتمنواحدةمؤسسةوالقضاء،فيه

كما،الغربيالمفهومفيعنهاالإسلامفيالعدالةتختلف

الحاكم.اختيارفيالأساسيةالشروطمنالعدالةكانت

ذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا):تعالىقال.ا!لساواة

اللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثى

)يا:قولهظولسوراللهرسولعننقلوقد.13الحجرات!أتقاكم

ففمللاألاواحدوأباكمواحد،ربكمإنألاالناسأيها

ولا،عربيعلىلأعجميولا،أعجميعلىلعربى

(بالتقوىإلااسودعلىلأحمرولاأحمر،علىلأبسود

فهمولذا،بينهمفرقلاوالمولدالأصلبحعسبفالبشررو

بيندومايجمعفالإسلامسواء،القضاءأماموهمسواء

بالعدالةيخلالمساواةفاختلاللترابطهما،والمساواةالعدالة

المشط،كأسنانلحمواسيةالناسأنيقرروالإسلامويفسدها.

تفاضل.ولاامتيازفلا،اللهتقوىفيهوالوحيدوالتفاضل

خصومهم.معالقضاءأمامخليفةمنأكثرمثلوقد

الأحزاب،السياسيةالأحزاببمالإسلامأيضا:انظر

الحكومة.بمالعربيةالسياسية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الليبراليةلحكومةاأرسطو

عنهطمحمدلشيوعيةالإسلاما

المدرمسيةولةلدا،ليةلعثمااأفلاطون

الموف!وعصرعنا

السياسيةالعلوممجالات-1

والفلسفةالسياسيةالمظرية-أ

المقارنالسياسةعلم!

الدوليةالعلاقات-!

السيامسيةوالعلومالوطميةالحكومات-د

العامةالإدارةهـ-

السياسىالسلوك

السياسيةالعلومتطور-2

والاتشرأكيةالديمقرأطيةهـ-المدرسية-أ

لمعاصرةالأفكارا-ونيةلعلماا-ب

العربيةالسياسيةالأنظمة-زالدستوريالحكملظام-!

الليبرالية

العربيةالسياسيةالنظمنشأةفيالمؤثرةالعوامل-3

الحديثةالفكريةالتيارات-!الجغرافيةالعوامل-أ

الاستعماريةالسيطرة-دالعثماليةالدولة!

المعاعرةالعربيةالسياسيةالنظم-4

الإسلاميالسياسيالنظام-5

الإسلاميةالدولةطبيعة-6

الإسلاميةالدولةأسس-7

اللهأنزلبماالحكم-أ

الشعب!

الإقليمء!

الامرأولو-د

السلطاتبينالفصلمبدأ-8

الإسلاميةالسياسيةالقيم-9

الحقوقتقريرفىالعدل-دالشورى-أ

والواجباتوالنهيبالمعروفالأمر-ب

القضاءفيالعدلهـالمسكرعن

المساواةوالعدل!

أسئلة

الرئيسية؟السيامسيةالعلوممحالاتما

؟العلومبسيدالسياسةعلمأرسطوسمىلماذا

الظرياتتطورفيكبيرأثرالبريطانيينالمفكرينم!لعددكان

وصرلك..الدستوريةالغربية

؟المعاصرةالعربيةالسيامسيةالظمظهورفيالعثمافيالحكمأثركيف

الاستعمارلمواجهةظهرتالتىالإسلاميةالحركاتأدرزاذكر

الحديث.العصرفىالأحبيوالتدحل

الإسلامية.للدولةالاساسيةالأركاداذكر

القيممن،والعدلالمنكر،عنوالنهيبالمعرو!والأمر،الشورى

وضحدلك..الرئيسيةالإسلاميةالسياممية

بمالنبويالحديث،الإسلامانظر:.الشرعيةالعلوم

الكريم.القرآن،العلم

تتحكمالتيالعلميةالمبادئدراسةالعسكريةالعلوم

.المعاركعلىالمبادئهذهوتطبيق،الحربإدارةفى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحربالبحرية

الجويةالقواتالسمكريةالتجهيزات

الحيمق
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والصيدلةالطب

ة!لهندالترجمةا

التهرح!ة.فترةلعداررر!ا!اعيالتيا!لوماص!زعيرماوالفلكوالهندسةوالصيدلةالطب

والمسلمينالعربعندالعلوم

المقالةهذه.والمسلمينالعربعددالعلوم

العر!عندوالتطبيقيةالبحتةالعلومتاريخفيدراسة

للتفكيروضوحاأكثرصورةتقديموتطمإلى،والمسلمين

الروادأهمبيانجمع.الإسلاميةالعربيةالحفعارةفيالعلمي

مميزةإنجازاتلهمكانتالذينوالمسلمينالعربوالأعلام

التاريخهذافيالحقائقإبرازوالهدف.المجالاتهذهفى

التيوالأحطاءالغموضلإزالةالعظيمالحضاريالعلمي

علممقدارفيالمقالةتسرفولاسهوا.أوعمداسجلت

نفسهالوقتفيلكنها،زمانهمفيوالأعلامالروادهؤلاء

للعربكانالتيالعلميةالجوانببموضوعيةتؤكد

فيسواءالعلوم!عائرتطورعلىفيهاالفضلوالمسلمين

.الشرقأوالغرب

والمسلمينالعربعندوالتطيقيةالبحتةالعلومبدأت

الأولالقرنأواخرفينشطتالتيالترجمةبحركة
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والعطاءالازدهارفيواستمرت،الميلاديالثامن،الهجري

ولم.الميلاديعشرالرالغ،الهجريالثامنالقرنبدايةحتى

عنهاأخذواالتيالاملتراثترجمتهمافىالعربيكن

كثيرا،إليهاأضافوالكنهم،جامديننقلةالطبيعيةالعلوم

وقد.لأبحاثهمأسامميةمقدمةغيرهمإليهتوصلماوجعلوا

الدينبثهماذلكبواعثوكانت.العلومبعضفيأبدعوا

حبمنمعتنقيهنفوسفيأحدثهوماأفكار،منالإسلامي

الذينالحكاملتشجيعإضافة،الكونفيوالتأملالعلم

الفتوحاتإنثم.الإبداععلىالعلماءوأكرمواالعلمأحبوا

وثقافاتالعربيةالثقافةبينالتقاءعاملكانتالإسلامية

إلىالعربحاجةأنكما.الإسلامدخلتالتيالشعوب

وحيث.الترجمةعلىيقبلونجعلتهمعندهمليستعلوم

استقرتأنفما،والحضارةالامشقرارتوابعمنالعلمإن

حتىواقتصاديا!مياسياوازدهرتالإسلاميةالعربيةالدولة

الكتبفترجمتبمالفكريةالحركةإلىالنفوساتحهت

ونقلت،والكلدانيةوالقبطيةوالسريانيةوالفارسيةالإغريقية

فيأوجهاالترجمةوبلغت.العربيةإلىالعلومفيذخائرها

كانالذيممام(833-318هـ،812-أ)89المأمونعهد

ذهبا.يترجمماوزنويدفعكتبا،الجزيةيقبل

فيالأموياوالجامعبغداد،فىالحكمةبيتكان

تونس،فيوجامإلقيروانبمصر،الأزهروالجامع،دمشق

الأندلحه!،فيقرطبةوجامع،المغربفيالقرويينوجامع

أطلاباإليهايفدللعلممناراتصنعاءفيالكبيروالجامع

كبيرعددالعلميةالصروحهذهفيوتخرج.مكانكلمن

.والفنونالعلومفيالإنتاجبغزارةتميزواالعلماءمن

أصيلةعلومإلىالعرببهااشتغلالتيالعلومتنقسم

وعلىالإسلامدولةظلفينشأتفالأولى؟محدثةوعلوم

خارجنشأتالتيفتلكالثانيةأما،أنفسهمالعربأيدي

العلماء.وطورهاالإسلامبلادفيدخلتثم،العربيةالبيئة

وصيدلةطبمنالمحدثةالعلومبكلالعربعنى

وعلومالأحياءوعلومرياضيةوعلوموفيزياءوكيمياء

وجغرافيا.وفلكالأرض

نأطبيعياكانالعلومهذهعلىالعربيطلعولكي

قدنقلأولوكان.لسانهمإلىالأصليةلغاتهامنينقلوها

م(،07هـ،854)تمعاويةبنيزيدبنخالدعهدفيتم

ولا،العباسيالعصرفيتتعمئإلالمالترجمةحركةأنإلا

فيكثيراالمترجمونأسهموقد.المأمونعصرفيسيما

بعضهيزاللاالذيوالفلسفيالعلميالمصطلحتكوين

الأمربادئفىتتمالترجمةوكانت.الانحتىمستخدما

فيثم،العربيةإلىومنهاالسريانيةإلىالأصلاللغةمن

إلىالأصلاللغاتمنمباشرةصارتلاحقةمرحلة

فكانتبمومسلمونلصريان:نوعينالمترجمونوكان.العربية

أما،السريانيةأواليونانيةاللغةمنالسرياننقولأغلب

وأالفارسيةمنمباشرةيترجمونكانوافقدالمسلمون

فيالمترجمينهؤلاءأبرزومن.العربيةإلىوغيرهماالهندية

أحياناويسمىماسرجويه:العلميةالترجمةمجال

الكنالق،تسمىيونانيةطبيةموسوعةنقلوقدماسرجيس

ترجموقدام(793هـ،008)تالبطريقيحيىوأبو

وكتابلبطليموسالنجومعلمفيمقالاتالأربعكتاب

جورجيسومنهمبختيشوعوآللأرسطو.والحيوانالنفس

الكتبترجمواوقدام(936هـ،771)تجبريلابن

إلمسحاقبنحنينمقدمتهموفي،حنينالوكذلك،الطية

أبقراطكتبمنسبعةترجمالذيم(873هـ،026)ت

بنثابتوأبرزهم،قرةوآل،الطبيةجالينوسأعمالومعظم

كتبمنسبعةترجموقدم(،109هـ،288)تقرة

جغرافيةكتابونقل،الخروطاتفيالثمانيةأبولينوس

لوقاابنوقسطالبطليموس،الارضوصفةالمعمور

منكثيرةكتبانقلالذيم(239هـ،131)تالبعلبكي

بنومحمدأوطولوقس،وكتابالحيلكتابأهمها

أهمترجمالذيأم(793هـ،008)تالفزاريإبراهيم

المقالةفىوسترد.السنسكرشيةاللغةمنالفلككتب

.المؤلفاتمنوغيرهاالأعمالهذهمنكثيرأسماء

الدولةأحوالواستقرتالنقلع!ليةتمتأنبعد

هذاظلفيبرزوعسكريا،واجتماعيااقتصادياالعباسية

المعرفةمجالاتشتىفيأبدعواومفكرونعلماءالاستقرار

وقتوجاء.الأخرىالأممعارفمننقلكامنطلقين

وغيرهانظرياتمننقلوهفيماأفكارهمالعربفيهأعمل

نألعدشديدبحذرأخذوهابل،مباشرةيتقبلوهاولم

التجربةعلىتعتمدالتيالخاصةطرقهملهمصارت

العلوملدراسةالزاويةحجراعتبروهاالتيوالملاحظة

اتبعهالذيوالتعديلالجرحلأسلوبكانوقد.الطبيعية

منالصحيحوتمييزالحديثتنقيةفيالحديثعلماء

البحثفيالمسلمينمنهجتوجيهفيكبيرأثرالموضوع

المعرفةميادينشتىفيالمسلمينالعلماءأننجدلذأ،العلمى

وإلىالإنصافإلىفالدعوةوشاهدا.دليلاالبرهانجعلوا

مقدماتصميممنكانتوالمعرفةوالصدقالحق

عنكثيرايختلفالعلميتفكيرهميكنولم،أعمالهم

هـ،002)تحيانبنجابرفهذا.الحديثالعلميالمنهج

الاهتمامإلىيدعوالمسلمينالكي!ياءعلماءشيخم(581

فيالمشتغلواجب"إن:فيقولالملاحظةودقةبالتجربة

إلاتحصللاالمعرفةوءأن،التجربةوإجراءالعم!!هوالكيمياء

إجراءفيالمثلىالطريقةالهيثمبنالحسنسلكوقدبها".

والتمثيل،والقياسبالاستقراءبالأخذوقالالعلميالبحث

العلميةالبحوثفيالمتبعالنمطعلىالاعتمادوضرورة
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الموجوداتباستقراءالبحثفي"يبدأ:فيقولالحديثة

ويلتقط،الجزئياتخواصوتمييزالمبصراتحوالوتصمبن

لامطردوماهوالإبصار،حالالبصريخصماباستقراء

فينترقىثم،الإحساسكيفيةفييشتبهلاوظاهريتغير،

انتقالمع،والتدريبالتدريجعلىوالمقاييمم!البحث

النتاب...".فيالغلطفيوالتحفظالمقدمات

كلفىالمسلمونألفالترجمةحركةوبعدأثناء

ي!ضفواولم،الفنونكلوفيالمعرفةضروبمنضرب

وزادوالهأضافوابل،الأخرىللأمالعلميالتراثبنقل

كلاأسشاراكتىالجديدةابتكاراتهمالهمكانتثم،عليه

أ!ة.المقاهذهمنموضعهفىمنها

أمحلوم،افيوالمسلم!تأحربامنجزاتعلىللوقوف

حلالمنسجزاتهماإشننظرأنالمنطقىمنليس

خلالمنوإنما،الحديثةالعلميةوالمعطياتالمكتسبات

ضوءوفي،أممنجاورهمومنفيهعاشواالذيالعصر

الذيوالإسهام،ذاكإذمتاحةكانتالتيالإمكانات

وعلملحضارةأضافوهومالحقتهمولأجياللجيلهمأسدوه

العقليةتفوقإلىأدتتوافرتظروفهناك.الأجيالتلك

إلىأدتمضادةظروفتوافرتكما،الإسلاميةالعربية

ساعدتالتيالعواملومن.الإسلامىالفكراضمحلال

أسقرآنادعوةا-أ!صر:اذأسكفيالعلميالتفوقعلى

عليه.شالحثاسلمااطلبإلىط!بالنبىوأحاديثالكريم

أ!لوماعلماءمن4اعايتعرضرفلمبمأعلمىأالرأيحرية2-

رعاية3-والعلميرأيهبسببلمحنةالتطبيقيةأوالبحتة

كانبلبسخاء،عليهموالإنفاقللعلماء،والولاةالحكام

فلمبعلمهمالعلماءاعتزاز4-وعلماءالحكامبينمن

الاستعدأد5-وبالعلمالاستجداءإلىبنفولممهماينزلوا

منوكان.الاقتصاديةالوفرةظلفيوالأناةوالصبرالذهنى

بمايمكنماأفضللتقديمللعلماءالمناختهيأأنذلكجرأء

الوسائل.منمتاحهو

الطب

وقد،الطبفيتحاربهمالجاهليةفيللحربكانت

والهنودكالفرسالمجاورةالأممناكتسبوهماإليهاأضافوا

الكهانةأولاهماللعلاجطريقتينانتهجواوقد.وغيرهم

الكيإلىإضافةنباتيةعقاقيرمنخبروهماوالثانية،والعرافة

،الحميريزهيرالجاهليةأطباءأبرزومنوالفصد.والحجامة

فىالمحاورةكتابصاحبكلدةبنوالحارث،حزيموابن

الطببدأفقد،الإسلامفيأما.الحارثبنوالنضر،الطب

؟الأمويالعصرمنبدءاالمحدثبالطبرويدارويدايتأثر

الأطباءأشهرومن،الإغريتيبالطبيتأثرالعلاجأخذإذ

وعبدالملكالدمشقيوالحكمأثالابنالوقتذلكفي

فيالطبشأنعلاوقدعبدالعزيز.بنعمرطبيبالكناني

الأخرىبالأمالعرباحتكاكبزيادةالعبا!ميةالدولةعهد

منهمالأطباءأفضلالخلفاءواستقدمبلدانها،فتحواالتي

بنويوحنا،جبريلوابنهبختيشوعبنجورجيسمثل

فىبنبوغهمأطباءكونهمبجانباشستهرواوقد،ماسويه

نأيمكنممانوعظهرالزمنتقدمومع.والتأليفالترجمة

الختلفةالطبفروعتناولفيبالتخصصحاليانسميه

وعلمالأطفالوطب،العيونوطب،الجراحيأطبكا

فيتطورمنيتئذلكوما،أضفسىاوالطب،التشريح

.المستشفياتوبناءأحلاجاطرق

عندالطبمنالفرعهذاعرف.الجراحيالطب

الد،عملمنها:عدةبأسماءاطسلميزمنالأقدم!تا

السشداممن!يهيدخللمماالحديدوعلاجالد،:صناعة

هذهيزاولمنعلىيطلقوكانالحديد.منتصنعأدوات

فارسيةكلمةوهيدستكار،أوجرائحىاسمالمهنة

للكلمةترجمةوهي)دستكاري(منأخذتالأصل

فكانالجراحغيرالطبيبأمااليد،عملتعنىالتيالعربية

ذكرواالعربأنمنالرغموعلى.الطبائعيعليهيطلة!

،فارسوبلادالهندمنالجراحةفيعلمهماستقواأنهم

فيه.أبدعواثمومن،اليونانمنكاننقلوهمامعظمفإن

الموضوعاتمنوغيرهاالجراحةبينشرقمنأولوه!

ومنافعالتشريحبعلمملمايكونأنالحراحوأشموا،اطميةا

حاجةعلىيؤكدونوكانواومواضعها.ا!لأعضاء

وقد،وميتةحيةالأجسامتشريحإلىبالطبالمشتغل!ت

معرفةوكانت.ماسويهابنفعلكماالقرودشرحوا

بقاطاجانسالمعروفجالينوسبكتابالمسلمينالجراحين

إلزاميا.أمراوالمراهمالجراحاتفى

منأولأنهمالجراحةمجالفيالعربإبداعاتمن

طريقعن-النساءلدىالمثانةحصىاستخراجمنتمكن

الدمنزفلعمليةدقيقوصفإلىتوصلواكما،المهبل

بعضأنوجدواحيثذلك،فيالوراثيبالعاملوقالوا

وتابعواغيرها،منأكثرللنزفاستعدادلديهاالأحسام

بالكي،وعالجوهالاستعدادهذالديهاواحدةعائلةفىذلك

الشرأيينبربطأيضاالنزيفالدمإيقاففينجحواكما

موضفتقريباكلفيالجراحيةالعملياتوأجروا.الكبيرة

وجراحةوتقويمهاالأسنانجراحةعنوكتبوابمالبدنمن

هذهوكانت،العينمنالأزرقالماءقدحفيوبرعوا.العين

منأكثروذكروا.مضمونةونتائجهايسيراأمراالعملية

طريقةمنهاالعينمنالماءهذالاستخراجطرقست

بل،الهوأئيةالقصبةفىالجراحيةالعملياتوأجروا.الشفط

فينجحمنأولكانام(350هـ،427)تالزهراويإن

التيالعمليةوهى(الهوائية)القصبةالحخجرةفتحعملية
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الصدد:هذافيالرازيويقول.خدمهأحدعلىأجراها

الرئةقصبةحلقبينالواصلةالأغشيةتشقأن"العلاج

وتسكنالإنسانيتخلصأنبعدويمكنمنه،النفسليدخل

حاله،ويرحإلىيخاطأنالنفسمنالمانعةالأسبابتلك

ويشقالجلدويمدالخلفإلىالرأسيمدأنعلاجهووجه

حتىوأسفلفوقإلىبخيطينيمدثمالحنجرةمنأسفل

فليخطالنفسوكان،الورمسكنفإذا...الرئةقصبةتظهر

شرحواكماأصغر".دروزاعليهواجعلقليلاويمسك

يتعذرومن،البولبحصرالمصاببهايستطجعالتيالطريقة

.قثطرةلهتركبكىجراحةلهتجرىبأنالإدراربمعليه

الانيسمىماإلىأشماروامنأوائلمنكانواالعربولعل

الشفةفيالجراحةهذهكيفيةبينواوقد،التجميلبجراحة

وأبارزنتوءمنالضخامةعليهاتطرأحينماوالأذنوالأنف

فيرتفعالطبيعيةحالتهاإلىالأعضاءهذهتعودبحيثقطع،

المجراحيالطبأنوكما.الزائدةاللحمةعنالناشئالقبح

الأخير،الحلهيكانتإذاإلاللجراحةيلجألاالحديث

الجراحةكانتفما،العربالجراحونيفعلكانفكذلك

قولفينجدهماذلكمن.منهلابدالذيكالشرإلاعندهم

يبرئالطبيبرأيت"لممتى:الطبيبمحنةكتابهفيالرازي

مثلالجراحيةوالعمليةالحديدتعاللعلاجالتيبالأدوية

الغليظةواللهاةوالخنازير،واللوزتينوالدبيلاتالخراجات

ولاهذهجميعفىالطبيبأجادفمتى..والغدد.والسلع

لذلكتدعوأنإلاوالقطعالبطإلىمنهاشحيءفييحتاج

آحر:المثلسارثمومن"،معرفتهفاحمدشديدةضرورة

العملياتإجراءالعربالجراحونمارسكما.الكيالدواء

القيصرية،والولادة،البوليةوالمجاري،البطنفيالناجحة

والأذنالأنفوعمليات،والخلعالكسور،وتجبير

تتركلاداخليةخياطةالجروحيخيطونوكانوا،والحنجرة

العملياتمواضعوخاطوا.الخارجيالجانبمنظاهراأثرا

الجلديةالأوتارواستخدموا،إبرتينباستخدامواحدبخيط

فيأخرىوحيواناتالقططأمعاءمنصنعوهاوخيوطا

دونيمتصهاالجسمإنإذ؟الجروحورتقالأمعاءجراحات

الجروحتطهيرفيأساليبإلىوتوصلوا.أذىبهتلحقأن

العربللجراحينوكانوالاتها.الجراحةأدواتوطوروا

علىوالإنعاشالتخديرعمليتياستخدامفيكبيرفضل

.الأخرىالأممننقلوهعماتختلفأسس

بالأدواتالعربالجراحونيكتفلم.الجراحةأدوات

آلاتاخترعوابل،سبقتهمالتىالأمعننقلوهاالتي

وذكر.غيرهممنإليهمالتالتيتلكوطورواجديدة

التيالأدوات-مؤلفاتهمثنايافي-منهمالكثيرون

سبيلعلى،المؤلفاتهذهومن.عصرهمفياستخدمت

عجزلمنالتصريفالزهراويصنفهالذيالكتاب،المثال

هـ،68ه)تيعقوببنالفرجأبوالقفوابن،التأليفعن

الحسنوأبو،الجراحصناعةفيالإعلاحعمدةام(286

الالاتبعضاكتشفتوقدالأطباء.دعوةبطلانابن

التيالفسطاطموقعفيجرتالتيالحفرياتأثناءالجراحية

هذهومن.م641هـ،21لممنةالعاصبنعمروأسسها

فيهاتحفظالتيالحقيبةيشبهوهوالدستأولأ:الأدوات

باختلافأشكالهاتختلفأنواعالمباضعوهذه.المباضع

حادوهوالجلدشقمبفحفمنهاتؤديها،التيالوظائف

فوقالجلدفيمكانفتححالةفيويستخدم،الطرفين

ا!لعطوف،والمبضعربطها.منالجراحيتمكنحتىالشرايين

اللوزتين.لاستئصالويستخدمحاداطرفيهأحدويكون

ويشبها!لقطعبمللوزتيناستخدمتالتيالأدواتومن

وهىبمالشوكيةوالمباضعالمعطوفين،بطرفيهالمقص

الحبنحالةفىالبطنلبزليستخدم:أحدهمانوعان

لسحبدقيقأنبوببادخالليسمح(الورم)الاستسقاء،

،الأوراملمحتحومبضعالناسور.بهيشقوآخرالماء،

أ%أأ11أأأأأأ1أإإ%أا%3!أأ

.الفسطاطموقعفياكتشفتجراحيةأدواتبعض
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نصلذروهوفيها،المتجمعوالقيحالصديدلاستحراج

الظفرةقطعفيويستخدم،الأملسوالمبضعمستدير.

مالقطعالأذنومبفح.العينمنالماقي(عندتنبتالحمة

العجاني،الشقومبفح.عريبةأجساممنالأذنفييسقط

لامشخراجومافوقه(الدبر)وهوالعجانلشقويستخدم

محشبهنصط!درعريضمبضعوهوالفصد،ومبفح.الحصاة

أملسوالمبضع.أحروتاأغصديستخدم،الاسنباتورقة

جراءمنإماتسدقدالتيالأدنالفتحويستخدم،الحافتين

فيها.تنبتلزائدةأو،خارجيجسم

منهاأخرىأدواتتوجدالمباضعجان!إلى

الخطافذوالبسيطمنهاأيضا،أنواعوهىالصنانير،

اصيف،مخاالثلاثةأوالخطافينذووالمركبالواحد،

الجلد.أصشدواحدومقبضشعوكاتثلاثذاتوأخرى

مثلثطرفها،أ*صسورةاالسنلقايابخاخاصةوصنانير

الأضراساجذوربقاياأما.أخلظابعضفيهاالشكل

أصسنخافييدخلونهالأداةتخلعفكانتالم!شسورة

ا!أش!!اذاتوهيالعتلةالأداةاهذهوتسمىفتخلعها.

ومنبها.تقومالتيأ!ظيفةاتحددهامختلفةوأحجام

الكلاليب،والأضراسالأمشانبخلعالخاصةالأدوات

أصولها.منااللأضراساتخلعالطيورمناقيريشبهماومنها

فيينشبمالامشخراجيستخدمماالكلاليبومن

خشنةمعقوفةأطرافذاتوهي،غريبةأجساممنالحلق

مرودومثلها.تتركهقلماالجسملاممستإذاكالمبرد

وماأحظهمأأوأصتسوكابهايستخرحآلةوهوبمالحلق

معقوفصرفذاتوهى،الحلقمنشابههما

وطرشهادالمروتشمهو،اللهاةكيأسةوآ.كالصنارة

أسلهاة.اعلىتوضعكاويةبمادةتملأكالملعقة

تصئمنأوالريش!نتتخذفكانتالأنابيبأما

الوظيفةنوععلىذلكويعتمدالحديد.أووالنحاسالفضة

وهي؟الثملةلقم!!أنبوبفهناكبمالأنبوبيؤديهاالتي

ويصئمن،والعنقالوجهفيتظهرالتىاللحميةالزوائد

عليهاويشدالثملةفوقويوضعالنسور،أوالأوزرلش

ذووهو،الأذنهوامأنبوبوهناكأصلها.منيقطعهاحتى

يحتملهبمقدارالأذنإلىيدخلوالحمعةونهايةضيقةفوهة

والميدلةالطبفيمهمةتواريخ

مستشكلىلأرإستاء

متظط.حري

607ء،هـ885م627هـ،55

اول-مستشمتىلالتالشا

هذاومن.الهوامتخرجحتىقوياشفطابهويشفطالمرلض

الأذنداخليدبلبطءدافئبزيتيعبأألبوبالنوع

نوعوهناك.النحاسأوالفضةمنويصنع،الهوامفتخرج

وأالفضةمنيصنعأعلماهيئةعلىيبرىالانابيبمن

واحدجانبعلىمسهااثنان:ثقوبثلاثةبهالنحاس

مننوعانوهناك.جذبهأوالحبنفيالماءلبزأ!تستخدم

وآخر،الفكمنالم!صسورةالعظاملاستخراخواحدالجفت

منالدقيقةالأجساماستحراجفييستخدمدقيقصغير

المجرفة؟أيضاللأذناستخدمتالتيالأدواتومن.الأذن

كما.منهاالغريبةالأجساملر!)الم!صشط(كالمجردآلةوهي

وطولهاالمثانةمنالبولخروجأضسهيلالقثاطراستخدموا

بحجمالمجوفةالفضةمنوتصنعائشبر.ونصفشبرنحو

أطير.ارلشأنبوب

التوليدفيالقابلاتتستخدمهاصانتانتيالآأ،تاومز

منوتصنعالرحمفمفتحفىتساعدأ،تآوهى؟اللوالب

كلعرضخشبتانأطوأسباطرفشيزي!صر،الأبنوسا

وسطوفي،ونصفشمبروطوا!ماأصبع!تنحومنهما

بهاليفتجعالمهبلفيتدخلانفيهماتربطانزائدتانالخحتمبت!ت

ذاتالصنانيرمننوغاا!عتخدمواكما.أ!لولباإدارةعند

يشدخآلةوهوا!لشداخأيضاومنها.الجنينلجذبالشوكتين

المقصويشبه،الرحمفممنإخراجهليسهلالجنينرأسبها

المبخرةتسمىأداةأيضاومنهاالمنشار.كأ!شادأسحانوله

منوتصنع،والمشيمةالطمثدماحتباسعندبهاللتبخير

النارعلىوالواسعالقبلفيالرشيعطرفهاويوضعأضحاس!ا

صنارةشكلعلىوهوالجنينمدفعوالحمر.فوثأجحوراو

واستخدموا.الأمامإلىبهويدشعالحن!ت!ىطرشهيشبك

والأسنانالأضراسبهاتحردآلاتوهي)ازرساشمط(،المجارد

ليجردمصمموبعضهاعنها،والصفرةأصسوادواالكلسلإزالة

بينللجردوبعضهاالخارجمنولعضهاالداخلمنبه

،العظاملكشطيستخدمماالمجاردومن.والأضراسالأسنان

المجاردوكل،الرأسخشنةردالمجطوتسمىكالمبردوهي

الحديد.منتصسع

المحاقن.والمحاجمالعربالجراحوناستخدمكما

والمتوسطالصغيرمنها:أشكالثلاثةعلىوالمحاج!ا

ذ!حمةحةصطعت

حلحا.أ؟احلوما

مهـ،2115826م813،هـ8591

لأمااول-امتحاراحري

!دهيحارالصيادلة

المهمة.!يللعملالصيدلالي
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عيرهم.منإليهمآلتالتيتلكوطوروا،جديدةأدواتاحترعواالربالجراحون

مدورةالصينيمنأوالنحاسمنوتصنعوالكبير،

لدىيكونأنبدولا،النزفلقطعتستخدمأسطوانية

المحجمةوالناريةالمحجمةوهناك.المقاساتكلالطبيب

منتصفهاوفيالأصفر،النحاسمنتصنعفالأولى،المائية

عندبإصبعهالحاجميغلقهالإبرةيدخلمابمقدارثقب

فتنحلالثقبعنإصبعهير!ينت!وحالماالامعتعمال،

وإنما،ثقببهافليسالمائيةالمحجمةأمما.الحالفيالمحجمة

حجمهاكانوكلما،مباشرةالعضوعلىوتوضعبالماءتعبأ

.بالأعشابالخلوطأوالحارالماءمنكثيرااستوعبتأكبر

الصغيرةوتستخدموصغير،كبير،فنوعانالمحاقنأما

وأعلى.الصينيأوالنحاسأوالفضةمنوتصنع.للأطفال

المحقونة،المادةفيهتوضعكيسهيئةعلىواسعالمحقن

الكيميائةالموادالراريأدحل

.صرةلأولالصيداء!ي

رقيقأملسالشرجفييدخلالذيالأسفلوطرفه

بهتحقنلطيفصغيروهوالمثانةمحقنومنها.مصمت

ويدخلالمدفأةبالسوائليملأ.الفضةويصعئمنالمثانة

علىبالضغطالسائلويدفعالإحليلفىالمحقنطرف

ومن.المثانةإلىالسائلفيند!شديداضغطاالمحقنمؤخرة

وهيا!لزراقةبمأيضاالمثانةجراحةفيالمستخدمةالال!ت

اثنان:ثقوبثلاثةوبها،المثانةجوففيالماءلتقطيرأداة

الاخر،الجانبعلىوالثالثواحدجانبعلىمنها

وهناك.المثانةمنجذبهاأوالسوائلد!فيوتستخدم

الصلبالحديدتصئمنالوفمثلثةالةوهوالمشعب

القضيبفيالحصاةلتفتيتتستخدمخشبيمقبضولها

.البولمجرىأو

!بحمدألحس!ساأكتشورا

للحر!لقاخاالطبريمحمد

أمهـ،366576مهـ،5311239م،239هـ3115

المسيةالأصولإلىالراريتوصل

الروماتيزمى،المفاصللالتها!

والحصبة.الحدريليرو!رق

م،2801هـ5042

الاقراصالرهر-اوي

حاصةقوال!ميسالكب!

مرةلأول

31،98ب11
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آلاتوهيالتشمير،مخالبأيضاالقصبةومثل.تسقطالأوراملاستئصالدقيقةأدواتالجراحونا!شخدم

فهيالمقادحأما.الأجفانرفعفىأيضاتستعملكالصسانيركالمسبارأداةوهو،البريدذلكمنأغطعها؟أووالناسور

منيسيلالذيالماءقدحفيتستخدمالمباضعتشبهآلاتأشصاص،أوالأبيضأوالأصفرالنحاسمنتصنع

عملياتفيالمقصاتمنأنواعااستخدمواكما.أحيناالناسورأوالورمموضعلاختلافوش!طهحجمهويحتلف

الجلدمنيبقىماأغطعيستخدمالذيالصغيرمنهاالعيونكالمرودالةوهوا!لدسأستخدمواكما.وحجمهالخراجأو

جروحبهتطهرالذيالتعقيمومقصالجفونعملياتفيكبير،ثلاثةالمدساتوأنواع.الأورامواممتقصاءلجس

العينأشفارفىينبتالذيالشعرأما.العمليةبعدالعينفى)يدس(يدخلأنالمدسووظيفةوصغير،ومتوسط

سما5نحوطولهايبلغكاويةبوساطةمنهيتخلصفكانويفحصينزعثمالأصالغبينبلطفويدار،مكانأرطب

نباتورقةشكلعلىكيهاالأنالآشةالكاويةتسمىحراحةفياستخدمومما.الرطوباتأنواعمنمعهخرجما

تزالالمآقيفيتنشأالتىالعيننواسيركانتر.الاسثلاثةعلىوهي،الأورامبهاتشقالةوهو،المشرطالأورام

الحاجبينمافوقومنطقةالجفنامشرحاءأما،المجوفةأحصاويةباطرف!تذاتعريضةوهى،وصغيرةومتوسطةكبيرة:أنواع

ا!شخدمواكما.الهلاليةأحصاويةباجراحياأخيعاف!صادالمبهسوهناك.الورمشمقفيبهيستعانحادأحدهما

العريضةالشفرةذيكالمقص؟مديةأاالجراحةآلات،مسصحهآأسحاساأوأغضةامنتصنعآلةوهو؟المجوف

لقطعالمنقالتقو،الإكليلمنأحسبلايلقطاصذياالمقراض:الحلهترؤيةمنالجراحليتم!شاللسانكبسووظيفتها

اللحمولقطع.الزائدةالشعيراتلأخذالملقاطو،الثآلي!!جراحةفياستخدموهاالتيالأدوأتومن.أورامهوكش!

كمابانحرط،يعرفماا!شخدمواالألفداخلفيالزائدخيطافيهيدخلونكانوا،المثقوبا!لسبارأيضاالناسور

فىالدهنتقطرآلةوهوالمسعطأيضاللأنفاستخدمواالناسورأصلبهويربطودخيوطخمسةمنمفتولآ

وذمسطحوهوالنحاسأوالفضةمنيتخذوكان،الأنفتلقاءمنيسقطحتىثلاثةأويومينويتركونهويشدونه

لهامشخدموافقدالأنفناسورأما.نهايتهفيمقبضوتشبه،الكاويةأيضاالأورامجراحةأدواتومن.نفسه

خشبيومقبضهالشكلمثلثحادوطرفه،المنقبشيتنشأالتيالأورامبهات!صى،النصلالمعوجةالسكبت

.مخروطالكاويةوكذلك.والأقدامواسماقينكالفخذينالأرجل

العظامجراحةفياستخدموهاالتيالأدواتامنروالكاويةزاشحما.جا%!اسير!اوتكوىا!لسمارية

طولهاالحديدتصئمنالصغيرةأ!تلةاتشبهميرالبيرم،أش!صالذاتهىر3!الأضراابهاتكوىالتيالأنبوبية

أبروححجمباختلاففيختلفعرضهاأماأصالغ،ثمانى،أغتوقابهات!صىاختيالطرفالهلاليةوالكاوية،متعددة

الجلدعلىالناتئةالم!سسورةالعظاملردوتستخدم،والعظهاموكاوياتأششرايينأقصعوكاوياتوالكبدالبطنوكاوية

العظملهايزيلونوكانوابمالرأسخشبةومنهاوتسويتها.والصداعالفالجلهاويكوىالزيتونيةوالكاوية.المفاصل

الصلب،الحديدوتصئمنمدوررأسذاتوهيالفاسد؟الشقيقةفيتستخدمكاوياتجانبإلىالنسا،وعرق

الجزءيكشطحتىوتدارإزالتهالمرادالموضعوتوضئحلىالظهر.وآلاموالمثانةالكلىوأمراض

العظاملثقبالمثاقبمننوعاا!ستخدمواكماالفاسد.فقد،والحنجرةوالأذنوالأنفالعيونجراحةفىأما

ومن،الأخرىالجهةإلىالقحفعظميتجاوزلابحيثالبريداستخدمواأنهمذلكومن.عديدةآلاتاستخدموا

ماخشونةولتسويةوالصغير.والمتوسطالكبيرالمثاقبهذهفيالتعمة!دونالملتحمةلثقبالصلابةشمديدةآلةوهو

إدى.العدسيا!لقطعتسمىآدةاستخدمصاعاممنليقىكسما.السثقبإجراءبعدا!لقدحيستخدمونثمومن،الثقب

أدواتالعربالجراحوناستخدمالسابقةالأدواتجانبوكانت.العمليةأثناءال!نجفنرفعفيالقصبةاستخدموا

.كثيرةأخرىمدةوتتركانوثيقاشداوتشدانالجفنبطولقصبتانتتخذ

مجالفيالعربإضافاتتقتصرلم.والإنعاشالتخديرتلقاءمنوتسقطالزائدةالجلدةتموتحتىالزمنمن

قبل،منمثلهايجرلمعملياتإجراءعلىالجراحيالطبولمطويلةمدةاستغرقتإنبالمقراضتقرضأونفسها

الاريح،نىصيدليةأوللتحتالمسلمولىالحراحودأحرى

تركيصيحصععمرةوالأول!يحراحيةعمليةأولا

اررولة.المراقةوديعهاالعقاقي.الهوائيةالقصمة

أم224هـ،5621أم360هـ،5428أم350هـ،5427

الإدكلستوماسيممااسوصص

الححيتة.والحمرةلهاالمسببةرالدودة



إنهمبل،فحعسبجديدةجراحيةأدواتواستحداث

ممنوالإنعاشالتخديرعلممنإليهموصلماطوروا

نإ.العلملهذاأضافوهاأخرىطرقااكتشفواثم،سبقهم

وقتمنذإلايعرفلمبالحقنأوبالاستنشاقالعامالتخدير

العربإلىانتقلوما.أم484هـ،أ026سنةنحوقريب

ثلاثةمنواحدايكونأنيعدولاالتخديرمحاولاتمن

جرعاتإعطاء3-التبريد2-والشعوذةالسحرا-أشياء:

إلىالفضلويعود.الفمطريقعنللألممخففمزيجمن

القرائنمنوهناك.العام)المبنج(المرقداكتشاففىالعرب

عنالتخديراستعملمنأولكانواالعربأنعلىيدلما

الإسفنجطريقعنيتمذلكوكان.الاستنشاقطريق

منعصارةفيالإسفنجمنقطعةتوضعفكانتالخدربم

ثملتجفالشمسفىتتركثم،والزؤانوالأفيونالحشيمش

فوقوتوضع،ثانيةوترطبتخرجالعمليةبدءوقبيل.تحفظ

المبنجات،الخاطيةالانسجةفتمتص،المريفوفمهأنف

الجراحية.العمليةإجراءأثناءعميقنومإلىالمريضفيخلد

الجراحيالطبمجالفىفتحاالاكتشافهذاوكان

الهنوداستخدمهاالتيالمسكرةالمشروباتمنرحمةوأكثر

تناولهاعلىمرضاهميجبرونوكانوا،والإغريقوالرومان

آلامهم.تخفيفأرادواكلما

المرقد،استخداموهوالكبير،اكتشافهبمجانبوإلى

الذينلأولئكللألممخففةاومبنجةأدويةالعربجرب

بماللفاحذلكمن.الجراحيللعملخضعواأويخفحون

كما،الرائحةطيبأصفرالجذرغليظالنباتمننوعوهو

وهو،والشوكران)الحشيش(،الهنديالقنباستخدموا

بالأصابع،فركإذامقبولةغيررائحةذوسامعشب

الفصيلةإلىوينتمي؟والبنج،كثيرةوأنواعه،والخشخاش

ستوحشيشة،المبنجةبخواصهومعروفالباذنجانية

حقلإلىأدخلتالإثيرمادةأنمنالرغموعلى.الحسن

القرنمنتصفمنذمنتظمبشكلالاستنشاقىالتخدير

التحديدوجهعلىنعرفلافإننا،الميلاديعشرالتاسع

ماالقرائنمنهناكأنإلا.المادةهذهاكتشفمنأول

همفالعرب،العربإلىيعودذلكفيالفضلأنإلىيشير

حمضاكتشفواالذينوهم،الغولمادةاكتشفواالذين

تفاعلاتأجروأأنهمثمالأخضر(.)الزأجالكبريتيك

يقويمما،الكبريتيكوحمضالغولبينتقطيروعمليات

عددالقصاساكتشص

ووظيفتها.القل!يةالأغشية
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المهمةالمادةهذهاكتشفمنأولالعربيكونأناحتمال

وهيالكحولمادةاكتشفوافإنهمغروولاالتخدير.في

المستخدمةوالطارةالسائلةالمبنجاتلكلالرئيعسيةالمادة

حاليا.التخديرمجالفي

إلاواسعةخبرةفيهللعربيكنلموإنالإنعاشأما

الهواءمنكمياتيدفعونفكانوا.مبادئهعرفوأقدأنهم

.المنفاخذلكفيواستخدموا،المتناوببالضغطالرئتينعبر

فىأصيبعةأيابنأوردهاالتيالقصةذلكعلىوتدلنا

بنإبراهيمنعيجاءلماأنهوذلكالأطباءبمطبقاتكتاب

بهلةبنصالحالطبيباستأذنالرشيد،عمابن،صالح

سمعواأنلبثواماثمأكفانهفيوهوإبراهيمعلىالدخول

صالحاستدعىثمتكبيرا،ثمبكفبدنضربصوت

اليسرىاليدإبهامظفرتحتفأدخلهاإبرةوأخرجالرشيد

فطلب،بدنهإلىيدهالمسجىإبراهيمفجذبللميت

من)نوعكندساوطلبكفنهمنيجردوهأنالطيب

لمدةإبراهيمأنففيونفخ،الخزانةمنومنفخةالدواء(

هبثموعطس!بدنهبعدهافاضطرب،ساعةثلث

مستيقظا.

منالفرعهذاعلىيطلقونالعربكان.العيونطب

الاطباءمنبهالمشتغلينويسمون،الكحالةاسمالطب

منوصلهممابترجمةالعربقاموقدالكحالين.باسم

وكما.والرومانواليونانالهندمنالكحالةعلمكتب

وتطويرتطويرهحيثمنالجراحيالطبحقلفيفحلوا

مننوعبتطويرقاموا،فيهاستخدمتالتيالأدوات

برعوافقد،الأخرىالأممنأحدعنيرثوهلمالعمليات

تكتنفالتيالصعوبةمعالعينمنالأزرقالماءقدحفي

هذهنتايجوكانت.اليومحتىالعمليةهذهمثلإجراء

الرازيالطبيبأصابلماإنهويقال،مضمونةالعمليات

إنهلهمفقالالقدحعمليةلهيجرواأنعليهعرضوا،العمى

.الزمانذلكأناسيرىكيلاأعمىالبقاءيفضل

العملياتإجراءمنإليهتوصلواماجانبوإلى

لقدحجراحيةعملياتأجروا،الأزرقالماءلقدحالجراحية

كانتطرقستفيهاوابتكروا)الساد(.الأبيضالماء

أنبوباذلكفىيستخدمونوكانوا،المصبوساطةإحداها

العدسةبهويفتتونالعينمقدمةمنيدخلونهرقيقازجاجئا

هذهوكانت.ذلكبعدالعدسةهذهتمتصثمالمعتمة

دأالحط!بنالدينلساناكتئ!

.العدوىطريقصستقلالطاعون

م2881،هـ5687أمهـ،6855286

الدواب!بمالسفيصاكتثرو

الصعرى.الدموية

م1374،هـ5776
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ا!للأتوبهبكلوفنماهغهفىضبجطنلمخ31نجه7:/بر!!/1ىل!سلأ7

لجؤض!عرعيغد!كلماغبديصفلجزااءسب!!عيخ!لمحي

ا:..الالنكاليموافا!ف1يرجعةس3حلأ،2"مزفي.

!أ-ص...اعلالترهومحضو!!افلذ!دبلأ!*خمابكثفء

....افصقركىهو!حصو!كهزل!كأ،!

!خه!يخملترم!خممخ!تههـا!كأس!جه،تهوطعزجضصو؟

!كلع!يخأصنيىكىنحوصرىهـر!كلأحزلح!ا1ل!؟أ

كلحقه،االل!ا!ط!اعضا%كىبار!"أأار(لر!ؤ(ش!نر+*ا

ع?بمنرهـ!حانالف!اقؤلىتهـصولم؟ج!و!ا-فييالمءلمحؤفي:

.!رءصههـمحدط!كفالمءكغ3لميبإطدلىا2

لا7ز-.لبي،عرو!فماززليبوح!ىاببمارلصاأكا!نى

"خ!"عع3ء*خ؟،ر.ف!ره!صاعع!مزشبأ
-!علا!دص.3!ل!.لاأيربرضوبر

أ!دياإسحاثلرلح!سالعيز"فىمقالات"!عشركتا!منصفحة

أ!رهـ.اعدأعيود(ا)!أ،ال!حاعلملىاطلاثنمطةيعد

وهناك.أنذأكالسادلعلاججراحيةعمليةأحدتالعملية

المتطورةوالعمليةالعمليةتلكبينالمبدأحيثمنكبيرشمبه

العربألفكما.المعداتفيالفارقرغمالانتجرىالتى

ومداواتها.وجراحتهاالعيونطبفيالكتبمنالعديد

العينفيمقالاتعشركتابال!حالةكتبأشهرومن

فيالانطلاقنقطةالكتابهذاويعد.إلمسحاقبنلحنين

اثنينيدعلىالكحالةوتطورت.العربعندالكحالةعلم

عليبنعمارالقاسمأبوهماالعربالكحالينأشهرمن

الكحالعيسىبنوعليم(0101هـ،004)تالموصلي

طبفيخبيراالأولوكانأم(.هـ،043930)ت

أطباءأكثرمنوهو،الجراحيةالعملياتوإجراءالعيون

أحيوناأمراضفيكتاباوآلفابتكارا،العربالعيون

وقد.العينأمراضعلاجفيالمتخباسمهومداواتها

إلىاشتهرفقدعيسىبنعلىأما.القاهرةفيمهنتهمارس

تدكرةالمعروفبحتابهالكحالةمهنةحذقهجانب

المستشرقونويعتبرهبغداد.فىمهنتهومارسالكحالين،

كشابهوترجموا،الوسطىالعصورأنجبتهللعيونطبيبأكبر

فيأصيبعةأبيالنوبين.العبريةوإلىمرتيناللاتينيةإلى

علىيحتويعيسىبنعليكتابأنالأطباءطبقات

وطبقاتها،وتشريحها،العينحدفيالأولىبممقالاتثلاث

كلنباتأينومن،وعضلاتها،وأعصابهاورطوباتها،

وأينانتهاؤها،أينوإلىغذاؤها،يأتيأينومنمنها،طبقة

العينأمراضففيأضانيةاالمقالةأماومنفعتها.موضعها

والمقالةوعلاجاتها.وعلاماتهاوألممبابها،للحسالظاهرة

وعلاجاتهاوعلاماتهاالحسعنالخفيةأمراضهافيالثالثة

طبفىكتبمنأغهأمامجموعأماأدويتها.ونسخ

أمراضمنوصفهمامجموعوبلغكتابا.32فيبلغالعيون

ولعلمرضا.013وحدهالكحالينتذكرةفىالعيون

انتشاركثرةإلىيعودالمجالهذافىوإجادتهمالعربإبداع

مارسذلكجانبإلى.الحارةالمناطة!فيالعيونأمراض

علىأوقفهممما؟الحيواناتعيونتشريحأمحرباأسناعحاا

المقلةحركةسببعلىتعرفهممنها،قيمةمعلومات

عضلاتانقباضمنمسببةالمقلةحركة.وأن.".والحدقة

وانبساطانقباضعنمسببةالحدقةحركةأنكما،العين

وأعصابهاالعينعضلاتسيناابنووصف."...القزحية

ووظائفها.

كتابالعيونأمراضفىالمحيطةالمهمةالمراجعومن

وجامعالعيوننورواسمهالكحاليوسفبنالدينصلاح

قسمهوقد.ام792هـ،796سنةحوالىصنفهالفنون

وأسبابها،والأمراضوالبصر،،العينوصف:فىأبوابإلى

،الجفونوأمراض،العينصحةوحفظرأعرأضها،

تقعلاالتيالعينوأمراض،والحدقة،أغرنيةوا،والملتحمة

العينعنكتبمنأفضلأما.العيونوأدوية،الحواستحت

ت)الهيثمبنالحسنفهوالفيزيائيالجانبحيثمن

بحثكما.بالدقةللعينوصفهوامتازأم(،380هـ،043

النور"!إن:وقالالن!،طبيعةوفيالبصرياتقضايافي

مركزهيالعينشبكيةوأنمسها،يحرجلاال!نيدخل

بوساطةالدماغإلىتنتقلالمرئياتهذهوأن،المرئيات

إلىعائدالباصرتينبينالن!وحدةوأنالبصر،عصب

التيالكتبومن.."لم.الشبكيتين.علىالصورتماثل

وهومصر،فيالعيونأطباءأحدألفهكتاباشستهرت

ت)القيسىالعباسأبوالدينفتحالقاضي

المصرية.الأطباءبرئيسيلقبوكانأم(هـ،657258

وكذلكالرمد.علمفيفصلاأفىعلىكشابهويحتوى

الحلبيالمحاسنأبيبنلخليفةالكحلفىالكافيكتاب

.ام275-2561هـ،654674-عاميبينوألفه

الاختصاصالعربعرف.والولادةالأطفالطب

وطبيب،العظامومجبرالجراح:هناكفكان،الطبي

فىوالمتخصعص،والكحالوالفصاد،،والحجام،الأسنان

النساءوأمراض،والبيطري،والعقليالنفسيالطب

تخصعصمهاقتصرمننجدلاأننامنالرغموعلى.والولادة
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بهذاطيباإلمافاملمينكانواأنهمإلا،الأطفا!طبعلى

الطبيةوتخصصاتهمدرايتهمجانبإلىالطبمنالنوع

فمنهم،الحقلهذأفىوكتباشتغلمنومنهم.الأخرى

الوراثية،والأمراض،الأجنةعلمفيبطرفبحثمن

أشهرسبعةفيللمولودينخصصهكتاباوضعمنوهناك

وكان.والمرضجعالإرضاعفىبحثواكما.رعايتهموكيفية

جانبإلىالرازيأبوبكرالأطفالطبفيكتبمنأول

،والولادةالنساءأمراضفيمبتكرةفصولأكتبأنه

العقم،أحوالدراسةفىبرعواكما.التناسليةوالأمراض

النفسىالوفاقفقدانعنينشأمنهانوعاأنإلىوأشاروا

اللذانالزوجانانفصلإذاوقالوا.الزوجينبينوالطبيعى

منهماواحدكلتزوجثم،العقممنالنوعهذايعانيان

.سينجبانفإنهماجديدازوجا

منذالطفلحياةبمراحلالعربالأطباءاهتم.الأطفال

تقسيمعنكثيراهذاتقسيمهميختلفولم،مولده

وكيفية،أمهبطنفىالجنينأطوارلذكروتعرضوا.المحدثين

موضوعحظيكما.الحياةإلىيخرجحالمابهالعناية

فصولآكتبوافقد،العنايةمنوافربنصيبالأطفالإرضاع

المرضع،فيتتوافرأنينبغيالتيالخصائصفيكثيرة

مغذيالبنهايظلحتىغذاءمنتتبعهأنعليهاوماولبنها،

،الأطفالتصيبالتيالأمرأضعنوتحدثواوصحيا.

،والحول،والتشنج،الفراشفيوالبولوالربوكالإسهال

نواعوأ،والقلاع،والتسنينوالبثور،،تجاوالخرا،والقروح

بأنواعها،والحميات(،الأطفال)شللوالأعصاب،الديدان

الطبيبكتابويعتبر.والمحينينالأذيختوالامواوراز،

هـ،366)تالطريمحمدبنأحمدالحسنأبوالعربي

طبفىلديناموجودعربيمخطوطأقدمم(769

الرازيمؤلفمنعربيةنسخةتوافرلعدملظرا،الأطفال

والإنجليزيةبالإيطاليةترجماتلهتوجدالذي،السابق

واللاتينية.بالعبريةوقديما

بالأطفالوعنايتهمالعربالأطباءاهتمامجانبإلى

منذبالمواليدكذلكاهتمواأشهر،لسبعةيولدونالذين

هذافيسيناابنكلاميختلفولا،لمقدمهمالأولىالوهلة

المستشفياتفىالطفلبهيستقبلعماكثيراالصدد

الكتابمنالاولالفصلفىسيناابنفيذكر.الحديثة

نأعملهالطيبعلىينبغيماأول"أنالقانونمنالأول

ويلبس،جسمهويغسلأصابعأربعنحوالسرةبقطعيبدأ

فييوضعأنوينبغي.منخرهوينظفعينيهفيويقطر

نأويجب..حار.ولابباردليسالهواءمعتدلمكان

الحرارةإلىالمائلوبالماءصيفاالمعتدلبالماءإحمامهيكون

".العذبالزيتأنفهفييقطرثم..شتاء.اللاذعةغير

للطفل،الحليبأنواعأفضلالاملبنأنعلىوأجمعوا

الغذاءنوعإلىوتطرقوا.الحديثالطبيقررهماوهذا

بحيث،الرضاعةفترةأثناءالمرضعشناولهأنينبغىالذي

..".للبنومدرا،متوازنةغذائيةقيمةذاتتناولهمايكون

الخرفانولحومالحنطةمنفيجعلبغذائهايعتنىأنفيجب

عنبالتوقفالمرضعنصحواكما".والسمكوالجداء

معد،أومؤلملمرضكتعرضها،معينةأحوالفيالإرضاع

كذلك.إمساكأوللبولاحتباسأوشديد،إسهالأو

قويدواءتتناو!أنالضرورةأدتإذاالرضاعةعنتتوقف

الطبيؤيدهماوهذا،بذلكالطفليتأثرلاحتىالمفعول

الحديث.

اهتدواولعلهما،بعامينحددوهافقد،الإرضاعمدةأما

أولادهنيرضعن)والوالداتالقرآنفيوردبماذلكفى

233.:البقرة*!الرضاعةيتمأنأرادلمنكاملينحولين

فلاالطق!،اعتدالموسمفيالفطاميكونأنواشترطوا

يؤيدهماوهذا.القارسالشتاءولاالقائظالصيففييكون

الإصابةالطفليجنبذللثإنإذأيضا،الحديثالطب

للطفل.الهضميالجهازكفاءةتقلحيث،المعويةبالنزلات

لملمإذاسينا:ابنيقولكماتدريجياالفطاميكونأنويجب

بالتدريجأقوىهوالذيالغذاءإلىنقلتظهر،ثناياهجعلت

ماإلىنقلفطمإذاثم،المضغصلبشيئايعطىأنغيرمن

يكونأنويجب،الخفيفةواللحومالحساءجنسمنهو

ينبغىأنهإلىأشارواكما"لم.واحدةدفعةلابالتدريجالفطام

الحركاتمنيمكنفلاالمشيعلىالطفلتدربإذا

انبعاثهقبلوالقعودالمشيعلىيحملأن"ولايجوز،العنيفة

آفة"!.وصلبهساقيهفيصيببالطع،إليه

التيالأمراضالمسلمونالأطباءتناول.والولادةالنساء

.استنتاجوعمقاطلاعسعةعنيخمتناولأللنساءتعرض

الشهرية،والدورةالطمثاضطراباتعنتحدثوافقد

وكتب.وأمراضهالرحموتشريح،لذلكالمرافقةوالالام

الجزءسيناابنوضمن،والولادةالنساءأمراضفيالرأزي

عنمفصلاكلافاوالعشرينالحاديقانونهمنالثالث

التيالأمراضمختلفذلكفيبماوالولادةالنساءأمراض

الحملأثناءيعتريهاوماوالحاملومسبباتها،للرحمتعرض

وصفاالأولىالمفالةمنالأولالفصلفيونجد.والولادة

...للإناثالتيالتوليدآلة"وأنه،للرحمدقيقاتشريحيا

يكونلأنهالنمو...استتمامعندإلاتجويفهايستتموليس

خلفوموضعها...إليهيحتاجولامعطلاذلكقبل

بينماالنساءفيالمعتدلوطولها،المعىقدامومن...المثانة

وتثخنتغلظوالرحم..إصبعا.عشرأحدإلىأصابعستة

طهرتإذاثم،الطمثوقتفيوذلك،تسمنوكأنها

وانبساطها،الجنينعظممعترفقأيضاولها.ويبستذبلت

وفيهاعضليةالرحمورقبة.الجنينجثةانبساطبحعسب
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وتقذف،المنيتبلغومنها...الفرجلفمامحاذيةمجرى

غايةفيالعلوقحالةفىوتكون،الجنينوتلد،الطمث

خروجوكيفيةالولادةآليةوغيرهسيناابنوشرح"الضيق

الطيعيةغيروالولادةأولآ،رأسهبنزولطبيعياالجنين

الأطباءأجرىوقدأولأ.الرجلينبخروج-القيصرية-

العقمعنوكتبوا.ناجحةقيصريةعملياتالمسلمون

.المرأةفىوأسبابالرجلفيأسبابإلىوعزوه،وأسبابه

،المرأةممىأوالرجلمنى"فىسمببإماسيناابنوعزاه

وآلاتاغضيبأأعضاءفىوإما،الرحمأعضاءفىوإما

اغزع،واالخوفركالغما،المبادئفيالسبصأو.المني

لخلطوإماوالتخمةأ!ضمااوضعفالرأسوأوجاع

فىالاأجةالعوائقإلىيعودماالعقممنإنقالوا.لمطارئ

وأ،ندببسببأوتضييقتشئأومنالرحمعنق

أمراضأو،الرحمانقلابأو،الطصثانقطاعأوانسداد،

ماالقبيلهذاومن.لحميةوزوائدوقروحورممنالرحم

مزاجسوءفإماالرحمفىالسبب"لمأماسيناابنبهقال

مائأو...للمنىالجاذبةللقوةمضعفأوللمنىمفسد

واقروحمنأخحاماأو.اشحممنلانضمامالوصولعنإياه

أجاردةاالرح!افيللمنييعرضأو...ثؤلولىزائدلحم

الزاخوفى،النزةاالأراضىفىللبذوريعرضما،الرصبة

نورةفيهاالتىالأراضىفييعرضمااليابسالحار

وإما...الطمثدموهوالمادةلانقطاعوإمامبضوشة،

هزاللشدةأو...انقلابأو(،الرحم)أيفيهلميلان

وزوائد...وقروحورمومنالرحمفيآفةأو...البدن

إلىأرجعوهفقدالرجلعندالسببأما.لملممانعةلحمية

بسببأو،للمنىالمولدةقوتهاضعفأوالمنيأوعيةضعف

فمفيالمنييزرقفلالاعوجاجهأو،نفسهالقضيبقصر

وصفهمامعظمأنيجدسبق،ماكلفيوالمتمعن.الرحم

الحديثالعلمبهاقال،للعقمأسبابمنالعربالأطباء

وابالتطور.منعليهاوزاد

أ!ضبع،واالحملفىأيضاالمسلمونالأطباءبحث

وشكاوى،الإخصاببعدالرحمداخلالجنينوتطور

الحامل،علىتطرأالتيوالتغيراتومخاطرهالحمل

وأنواع،المسهلاتلابالمليناتالإمساكمكافحةووجوب

عنوالابتعاد،الحاملتتناولهاأنينبغيالتيالأطعمة

الرياضةمننوعممارسةوبضرورة،المعدةاضطرابات

واجتناب،إفراطدونالمشىفىغالباالمتمثلةالمعتدلة

الجانبومراعاة،والضرب،والوثب،المفرطةالحركة

ويحزنهن،يغمهنماعليهنيورد"ولالديهنالنفسى

الشهرفيوخصوصاالإسقاطأسبابجميععنهنويبعد

شخصواكمابمعدتهن".العنايةتشتدانويجب...الأول

وبينوا)الرحا(.الكاذببالحملالانمانسميهأعراض

"إنهسينا:ابنيقولفمثلاله،المرضيةالتشريحيةالصفات

مدالتباسمنالحبالىأحوالتشبهأحوالللمرأةتعرضربما

الرحم.فموانضمام،الشهوةوسقوطاللونوتغييرالطمث

تورمهما،عرضوربماوامتلاؤهماالثديينانتفاخويعرض

كحجموبحجمالجنينكحركةبحركةبطهافيوتحس

ذلكمعيكونولاومخاضطلقعرضوربما...الجنين

عروضفيوانتفاخاتمددافيهالسببكانوربماولدبم

.شيئالممتضعلاو،أطمثا

نأوبينوا،الولادةعسرعنالمسلمونالأطباءتحدث

الجنين،2-،الحاملأ-:منواحدإشيعودذان

تفاصيلوبينوا.أخرىأسباب5-،أغابلةا4-،الرحم3-

فيوبحثوا.الولادةعسرفيمنهاواحدكلمسؤولية

وهبوط،وخبيثةحميدةأوراممنالرحمأمراضأنواع

عنهمتغبولم.ونزفهومميلاناتهوتشوهاتهالرحم

أكانتسواءالأمراضهذهمنتعالبمالتىالأدوية

مسهلاتأوأبخرةأوغذائيةحمياتأم،عشبيةعقاقير

الرحموضحآفاتعنبإسهابسيناابنوتكلم.منقية

واعوجاجها،وميلانهاوانقلابهاالرحمونتوءوأورامها.

والورمالبلغميوالورمالرحمفيالحارالورموكذلك

الصلب.

والمسلمينالعربعندالطبيقتصرلم.النفسيالطب

العلاجإلىتعداهبل،فحعسبالعضويالعلاجعلى

العللمنالنفسيةوالأحداثالوهميرونوكانوا.النفسي

إلىأشارواالصفاإخوانأننجدلذا.البدنفىتؤثرالتي

كماوأسبابهاعلتهأحوالليسردالفرصةالمرلضإعطاء

محاولةفىذلكبعدالطبيبيشرعثمهو،بهايشعر

شأنمنوالتقليلالمريضعلىالمسيطرالوهمورفعإزالتها

مستشفىكلفيجناحاالأطباءخصصوقد.المرض

أهميةإلىالرازيوأشار.والعقليةالعصبيةللأمراضكبير

إلىلمجوصلطبيبأولوكان،العلاجفىالنفسيالعامل

وقد.الروماتيزميالمفاعللالتهابالنفسيةالأصول

أنهوقرر.النقرسانظر:.النقرسمرضوبينبينهفرق

الاضطراباتعنناشئأنهإلاظاهرهفيجسديمرض

منالأعراضهذهعليهمتظهرمنأكثروأن،النفسية

لهزاتيتعرضونوبتراكمهبمالغيطيكظهمونالذينأولئك

سوءأنواعبعضأنرأىالرازيإنبل.كبيرةنفسية

الهضملسوء"يكونفقد،نفسيةأسبابعنتنشأالهضم

الهواءحالمنها،والطحالالكبدرداءةبخلافأسباب

الدمإخراجوكثرة،الشربونقصانوالالممتحمام

يوهمأنللطبيبوينبغي.النفسانيةوالهموموالجماع

بذلك.واثقغيركانوإنبها،ويرجيهبالصحةالمريض

الأطباءبعضوكتب".النفسلأخلاقتابعالجسمفمزاج



عمرانابنفكتب،النفسيةالصحةفيومؤلفاترسائل

ت)ميمونابنكتبكماالمالنخوليا،عنكتابا

الأففمليةالرسالةسماهارسالةأم(240هـ،415

والسروركالغضبالختلفةالنفسيةالحالاتفىتبحث

يتمعلاجهاأنإلىوأشار،الصحةفيوأثرهاوالحزن

قدأنهعلىالرسالةهذهوتدلوتقويتها.النفسبرياضة

.البدنأمراضعلاجفىالنفسقوىتسخيرفائدةأدرك

ميمونبنموسىأبوعمرانسلكهالذيالمجالكانوقد

الشاعر:قولمننستشفهانوعيةنقلةالنفسىالطبفي

وحدهللجسمجالينوسطبأرى

والجسمللعقلعمرانأبيوطب

حديثهعندالشأنهذافيبدلوهالهيثمابنأدلىكما

الإنسانفيالموسيقىتأثيرعنكتبفقد،الموسيقىعن

سبقهالمجالهذافىالعربيللطبيبسمجلومما.والحيوان

الأمراضعلاجفىوالإيحاءالموسيقىاستخدامفى

مبادئعرفواأطباءهناكيكونأنبعيداوليس،النفسية

الحقائقمنعددعلىخلالهمنووقفواالنفسيالتحليل

أبناءأحدجرجانفيعالجقدسيناابنانفنجد.المرضية

الأطباء.جميععلىعلاجهاستعصىأنبعدالأمراء

يأبهيكنلمالفتىأنإلىالاستقصاءطريقعنوتوصل

معين.حيفتياتباحدىمشغوفوأنهعضويمرض

لمعرفةسيناابنتوصلالفتىنبضاضطرابوبملاحظة

قصةمنترددماذلكونظير.الفتاةواسمالحياسم

بمرضأصيبقدكانالذيبويهبنيأمراءاحدعلاجه

بقرةصارأنهوتوهم،الطعامتناولعنمعهامتنععصبى

وتقدم،حادةشفرةأخذعليهعرضفلما.ذبحهوينبغي

وهوذبحهيريدأنهإياهموهماوأضجعهالأميرنحو

مرتمبصوتسيناابنصاحمعينةلحظةوعند.جمستسلم

وهنا!!.تسمنحتىاولأأعلفها،هزيلةنحيفةبقرةهذه"

!!

!؟/ا

ث!مم!ؤ!دضبز

.خ!!؟3.
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فييدسسيناابنوكان،بشراهةالأكلفيالأميربدأ

بعضسيناابنعزاوقدالشفاء.لهتمحتىالدواءطعامه

الزوجبينالنفسيالتوافقعدمإلىالعقمحالات

النفسيةالأمراضفىبالبحثاهتمواوممن.والزوجة

ام(.165هـ،561)تملكاابناللههبةأبوالبركات

إلىذلكفيونجحلها،علاجاستحداثجاداحاولوقد

،الهجريالسادس!القرنفيالطبعلماءأدهشحد

الميدانهذافينظرياتهوصارت،الميلاديعشرالثاني

زمانه.فىالعالمأطباءبينمتداولة

وصرح.الجراحالطبيبعدةالتشريح.كانالتشريح

بالتشريح،عالمايكونأنينبغىالجراحأنالمسلمونالأطباء

قبمالموادفتحفي"ليجتنبومواضعهاالأعضاءووظائف

ناشكولا.ءلموالأليافوالأوتارالعضلوأطرافالأعضاء

علىالجراحىفقههمفيكثيرااعتمدواالمسلمينالجراحين

جالينوسكتابوبخاصةاليونانيةاللغةمنترجموهما

والمراهم.الجراحاتفيقاطاجانسبعنوانترجمالذي

لأنإلزأميا،أمراالكتاببهذأالجراحينمعرفةوكانت

والخياطةالبدنفتحبكيفيةواعئايكونأنينبغيالطيب

التيالأخرىالكتبومنكاملا.وعياالمراهمواستعمال

كتاباختصار:التشريحفىلجالينولرالمسلمونترجمها

فيبمالحىالحيوانتشريحفي،التشريحفيمارنيس

تشريح،التشريحفيأبقراطعلم؟الميتالحيوانتشريح

وتد.الصوتالاتتشريح،العينتشريح،الرحم

التشريحعلمفيالمسلمينوكيرهاالترجماتهذهساعدت

وكان.الجراحةعلمفيمنهااستفادواثمالأعضاء،ومنافع

علمفياختباراالطبيبيؤديهاالتيالاختباراترأسعلى

فيالرازييقول،المثالسبيلفعلى.محنةيسمىالتشريح

ومنافعالتشريحعنتسألهمافأوللملم:الطبيبمحنةكتابه

فيودرأيةفهموحسنبالقياسعلمعندهوهلالأعضاء،

!؟

ضصالكمهمسرأ،ذلكفعلقدىبعضهمكانوإن،البشريالجسدتشريحعلىالمسلمونالجراحونيقدملم.الجراحالطبي!عدةكانالتشريح

والظاء.الخيلخاصةالحيوانات
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بكفليعي!،ذلكعندهيكنلمفإنالقدماء،كتبمعرفة

بهذهعالماكانوإن.المرضىشيامتحانهإلىحاجة

ابنبرعزقدلم!.المرضىفيحينئذامتحانهفأكم!!الأشياء،

الميتةالأجسابماتشريعفيأم(هـ،581185)تطفيل

الدمانودحصقلبها،عنوشقحيةظبيةشرحوقد،والحية

وأنهالجسد،سائرفيالموجودكالدمالقلبفيالموجود

جمد.الجسممنسعالمتى

منواكتسبوا،الحيواناتعيونالمسلمونالأطباءشرح

العينتشريحفيرسالةعيسىالنوضعوقد.خبرةذلك

حسانتو،اللاتينيةإلىترجمت،والباطنةالظاهرةوأمرافمها

أ!س!إ.انأغرواأورونجافيعليهاصطلحماإبانبالغأثرذات

تيتشرعملياتعلىالمسلمونالأ!ءايقدمولم

شادينيةأسبابإلىيعودذأ!كولع!،البشريالجسد

قدبعضهماإنيقولونمنهناكل!ش.اجتماعيةأوإنسانية

أولهمالدليلين"ذلكعلىويستدلونسرا،ذلكمارس

والكبدوالقلبكال!ن-البشريالجسمأجزاءوصفواأنهم

آراءتخالفبآراءخرجواأنهموثانيهما،الدقةبالغوصفا-

مابعضفيخطأهموبينوا،اليونانيينأاللأطباءامنكثير

آراءينتقدالنفيسابنأننجد،المثالسبيلفعلى.إليهذهبوا

قالالذيسيناابنأراءوكذلكالتشرل!فيجالينوس

للقلبتشريحهخلاأ!منوجدفقدجالينوس!،باراء

أضنفمصاب!تأو،اخبضشاالتنفسب!%صلةهناكأنوالحنجرة

أجنوس!جاءأخصإفأظهر.أئ!!امنأعلباإلىالدموانتقال

ووظيفتهما،اشئت!تبتركيبيختصفيماسيناوابن

الشرايينبينترلطالتيالشعريةالأوعيةوظيفةوكذلك

بينالممتدةوالعروقالرئويةالحويصلاتووظيفةوال!وردة

والقلب.الرئة

ابنرأسهموعلىالمسلمينالأطباءمآثرإيجازويمكن

يلي:فيماأضشريحامجالفيالنفيص!

فيتجريالتيالصغرىالدمويةالدورةاكتشافأ-

القلب.إلىالرئويالشريانمنخلالهاالدمويمرالرئة

لوليمالطريقمهدالذيهوالاكتشافهذايكونوقد

نق!2-.ال!جرىأررمويةاالدورةليكتشصهارفي

فىلهاتباعهموعدمعليهاوحفاظهمجالينوسمؤلفات

وخالفوهإليهوأضافوابوعيدرسوهبل،بهأتىماك!

الرئةتركيبعلىالوقوف3-.الأصوبأنهوجدوافيما

ووصفالإكليلىالشريانووصف،الشعريةوالأوعية

-4فقطبطينينللقلبأنوإثبات،فيهالدمويةالدورة

فيأروما!رواسبأوهواءأيوجودعدمإثبات

انتقدوا5-.جالينوسرأىمخالفديئ-الرئتينشرايين

عبداللطيف!بينفقدبمالعظمىللهيكلجالينوسوصف!

الأسفلالفكأنأم(222هـ،916)تالبغدادي

منأكثرفحصأنبعدقطعتينوليسواحدةقطعة

ت)القفابناكتشف6-بشريةجمجمة000.2

واتجاهووظيفتهاالقلبيةالأغشيةعددأم(286هـ،ء68

إلىيجريالدمأنمعرفتهم7-الدملمرورفتحاتها

لمدهماوليسبالهواءويتشبعيتجدد،حيثالرئتين

وصف8-بعد.فيماهارفيوليمأكدهماوهذابالغذاء،

الأوعيةفيالدمويةالدورةالمجوسيعباسبنعلى

،والانبساطالانقباضلوظيفتيشمرحهأثناءالشعرية

علىتأكيدهم9-كبيرحدإلىدقيقاوصفهوكان

الرئتينفيالموجودةالشرايينبينأ!اتصاوجود

-أ.الرئةداخلالدمويةالدورةتت!احتىوأوردتهما

فىيعسرالجلدفىالصغار"تشربالعروقأنملاحضهآ

أمراضبسببماتواأ!ذينأالموتىوكطأضألمهما،الأحياءا

ماتفيمنويسهل،أضزفواكالإسهالأسدماتقلل

الأمراضعلميؤكدهمماقريبوهذا."..بالخنق

أوردةجدرانأناكتشافا-أ.حاليا)الباثولوجيا(

منتتألفوأنهاشراسنها،جدرانمنكثيراأكلظالرئتين

العملياتوإجراءالعيونتشريحفيالبراعةأ-2طبقتين

ست،للمقل"المحركةالعضلاتأنسيناابنوبينفيها،

وقال،المآقىلموأسفلفوقالأربعةجوانبهافىمنهاأرلغ

ومنفعة،باصرةوليعستللبصرآلةالعين"!إن:النفيسابن

أثبتهماوهذا.المخمنيأتيمدركبروحتتماالآلةاهذه

إلىالصورةالبصريالعصبينق!!حيثأصا؟حاالعلما

المرئياتبتفسيربدورهيقومأسذياالدماغ

فتحةبوجوديقولالذيجالينوسرأيمخالفتهما-3

الدموتوضئأن،البطينينبينالفاصلالقلبجدارفي

فىويتدفق،كاملةدورةفيهويدورالقلبفييجري

ممافيتخلصالهواءمعويتحدفيهمالينتشرالرئتينأوردة

إلىليص!الرئتينشريانفييجريثم،شموائبمنفيه

بالهواء.امتزاجهبعدالأيسرالبطين

منالكبيرالقدريتخيلأنللمرء.والعلاجالأمراض

منحدودهاامتدتأمةفيوالطارئةالمستوطنةالأمراض

جانبإلىهذاغربا.)أممبانيا(الأندلسإلىشمرقاأ!يم!تا

باختلافوذلكالواحدللمرضأمحديدةاأهسممياتا

يذكرالمثالسبيلفعلى.المسلمونبهاحلأضياالأمصار

عنمقالتهخاتمةفيام(1هـ،48553)تزربيالعينابن

المرضهذاأنلم!اعلموالخزفةالجمرةالانويسمىالشقفة

الشامأرضمثلالبلادأكثرفييعرضشاهدناهالذي

ويسمونه،المغربوأرضومصمروخراسانوالعراق

المغرببأرضيسىوقدخزفة،يسمونهوقدبالشقفة،

ثم...كالدملصغيرايبتدممئى..حار.ليرمهووإنما،إسفنجة

...أجثور.اتلكتتفقأ
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71!لإ:ع!ج!نرجممجمبويلآلو!!نر

!ووبركافيئيإبولؤع!اب!ؤألم!بخ.ممفابز6

نخئمونشأم!نردل!ذ!ي!"عئ!لمناصكى.س19،/-طساا؟-

.ء.!-،.-72!زر--.ء-4ص.ش..إص،بر-"!-لاس!"بر(

ص،ر!اس-.ء-.!.؟لا-

ل!يوفمافبن!كطلج!رإقؤنز!!!،جميتخ!!لمتجأش!رز؟لأ!-*بزسأ!

يمبرأهضللاول!بيآ4!ا!لمحاجمثإبر!ئنما!ل!!لأأ

.سء؟نمئكئما!لأه؟كا!!المز!!اثتأغلىالم!فيبز

سالظ"قارءإف!إبلا!صززفئا9"وابهرا!

ل!!ىىلاوربرمب8+ىليم.وبهموأوكالم

هو،فاضروأالمنرش!ؤثرلمجبمارفيء!نم

ء.

عنئماهـض!!لا*،ح!ثبرلأ!وز؟خاو!بن!!%

6-فيع!ر!جمؤشننث!.رجط2يه!!رفض31(!

،مأ"7.ش

أ!!ع!كلينلمزبمآ!ر!ربشلصى

%المظ؟لرص!ؤلوال!وظانمدئحهءفييخاا0

أ!*رجمرث!جملألملة،"!أاليأعنعم7

-و!وررءقيجمظ!هـع!إلأل!خمك،يخنف؟

ثجت!!!أكوبهـ.وكركىماحول!؟ثمشنط9رضجنلا

الكافيكتالهصفحاتإحدىفىزرليالع!!ابنوصفهمرضالشقفة

.الميلاديعشرالثاني،الهحريالسادسالقردفي

فيهايكونحالةبأنهالمرضالمسلمونالأطباءعرف

وظيفته.أداءعنكلياأوجزئيافاشلاالجسمفىالعضو

صنفمنومعظموأعراضها.الأمراضأسبابوحصروأ

أمراضمنيبدأكانوعلاجها،العامةالأمراضفىمنهم

كتبواالذينأما.القدميصلحتىالجسمعبرمتنقلاالرأس

بعينهمرضعنإمايكتبونفكانواتخصصيةكتابات

الجسمفيمعيناعضوايصيبعماأو،علاجهوكيفية

الأذنأوللعينتعرضوالتي،الرأستصيبالشلأمراضى

زربيالعينابنكتب،المثالسعبيلفعلى.إلخ...البطنأو

بمالشقفةمرضتناولفيماوتناولالجلديةالأمراضحول

بعدوىالجلدإصابةعنالناتجةالقروحمنتعدالانوهي

أمثلةومنالبكتيريا(.من)نوعالعنقوديةالمكوراتجراثيم

لحنينالعينفىمقالاتعشركتابالمتخصصةالتصانيف

العينتصيبالتيالأمراضفيهويذكر،إسحاقبن

وأمنهاالمفردةوأنواعها،الأمراضهذهتعالجالتىوالأدوية

المراهم.تحضيروطريقة،المركبة

اعتمادهينبغىممانماذجالحاويكتابفيالرازييورد

ومراقبة،النبضجسلملممثلمنالأمراضتشخيصفي

والعينين،،الوجهواحتقان،والرعشة،الحرارةدرجة

أهميةالقانونفيفيوليسيناابنأماوالأظافرلم!.،والتنفس

ويوصى،ورائحتهصفائهومدى،لونهوتغيرالبوللفحص

وتدوين،بدقةالمريضمراقبةبضرورةالمستشفىفيالأطباء

.سريرهعلىالبياناتوتعليق،عليهتطرأالتيالملاحظات

دراسةضرورةعلىركزوا،النفسيالعلاجمجالوفي

عليوكان،للمرضىوألاجتماعيةوالماديةالعائليةالأحوال

المريضعندالمرضتاريخيستقصيالبغدأديعيسىابن

ويصف.حياتهفيبهاأصيبالتيالأمراضعنبسؤاله

مداواتهما،وكيفيةالرئةوذاتالجنبذاتمرضالرازي

الكلى،تسببهالقولئوالذييسببهالذيالألمبينوفرق

الناجمالشللبينسيناابنميزكما.اللوزتينالتهابوعالج

سببعنالناجموالاخر،الدماغفىمركزيسببعن

الحادالسحائىالالتهاببينوميز،الدماغخارجمحلي

الختلفةوالأمراض،الرئويالالتهابوشخص.والثانوي

كما.والكلويالمعويالمغصووصفللكبد،تعرضالتي

هـ،366)تالطريسهلبنعليالحسنأبواكتشف

المسلموناللأطباءعالجوقد،الجربداءضدلقاحام(769

خلعوعالجواالبارد.وبالماءالمبردةبالأدويةوالنزفالشلل

الجراحيةالطريقةكبيرحدإلىتشبهبطريقةالكتف

إلىأشارمنأولالخطيببنالدينلسانوكان.الحديثة

منالعدوىطريقعنينتقلمعدبممرضالطاعونأن

..."لمأنهالتميميابنمؤلفاتمنويتبينآخر.إلىشخص

."،.للوباء.دافعاودخناطبيةولخاخمعاجينعدةعمل

فيماللأطباءأوحىالذيهوللوباءالدافعالدخنهذاوكان

للأطباءوكان.الجراثيملقتلالتبخيراستعمالبفكرةبعد

وأمراض،الجذاموصفواحينالعلميالسبقالمسلمين

التيفوئيد.علاجفيالباردالماءواستعمال،العيون

المستشفياتفىالعزلجانبإلىالمسلمونالأطباءاتبع

سيريدرسونفكانوا.العلاجفيأخرىمتنوعةأساليب

ولونتنفسهحيثمنالمريضويلاحظون،اليوميالمريض

وقياس،وأظافرهجلدهولون،ونبضه،وبرازهورواممبهبوله

العلاجاستخداممعحالهتقدمويراقبون.حرارتهدرجة

.السريريبالفحصاليوميعرفهذاكل،الموصوف

،بوضوحوالحصبةالجدريوصفمنأولالرازييعد

علىلملاحظاتهدقيقسجلبمثابةالحاويكتابهويعتبر

منأولكانزهرابنأنكما.لديهمالمرضوسيرمرضاه

الناشفالتاموروالتهابالحيزومخراجوصف

السريرية.للحوادثالوصفدقيقوكان،والانسكابي

الأظافرشكلإلىالأنظارلفتمنأولالمسلمونوالأطباء
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فىالقانونكتابهفيسيناابنوكاناسمل.مرضىلدى

دودةإلىأشارمنأول،المعويةبالديدانالخاصالفصل

الرهقانسماهوالذيتسببهالذيوالمرضالإنكلستوما

باسمالدودةهذهسيناابنسمىوقد)الإنكلستوما(.

فياكتشافهادوبينيأعادالتيوهيالمستدببرة،الدودة

مرضسيناابنووصف.أم838هـ،أ254عامإيطاليا

منأولكانكما،الجسمفيوانتشاره)الفيلارية(الفيل

(.الخبيثة)الجمرةأغارسيةاالناروصف

ذأتالأمراضبينتمييزه!االمسلمينللأطباءيحمد

ميزوافقدعلاجها،علىساعده!امما،المتشابهةالأعراض

اضهابواا!لأخيرولين،البلورةوالتهابالرئويالالتهاببين

،أ!ثانويواالأويىالسحائيالالتهابوبينالحاجز،الحجاب

محببعنالناجالشللوبين،والكلويالمعويالمغصوبين

خارجمط.سببعنوالناخ!مركزيمما

الأمراضعنكتاباتهمفي،المسلمونالأطباءحافظ

الملاحظةتؤازرهاصادقةعلميةروحعلىوعلاجها،العقلية

التيالحضاراتأطباءفعلكما-يعزوافلم،والتجربة

النطافعنالخارجةالتأثيراتإلىالأمراضتلك-!مبقتهم

الأمراضبهذهأتتالتىالشريرةالأرواحكعملالطبيعي

فيومعالجةوتشخيممااسشقراءنجدبلالبشر،لاثامعقابا

والاجتماعيةالبيئيةوظروفهالمريضلجسمالطيعيةالحدود

فيه.تؤثراشتى

،البيمارستاناتعليهايطلقكان.المستشفيات

لدىالطيةالرعايةلتقدمالمهمةالظاهرأحدوكانت

منذالمستشفياتهذهالإسلاميالعالمعرفوقد.المسلإت

)ءهـ،الخندقكزوةإبانوبالتحديدعثهصرالرسولعهد

رفيدةللصحابيةمتنقلةخيمةبضربأمرعندمام(بم627

متنقلاحربيامستشفىأولوكانتالأسلمية،سعدبنت

القديمالإسلاميالعصرفي()المستشفياتالبيمارستاناتشهر

المؤسسالبيمارستان

شيدشادروهالرشيدا

الحراالحسنألوالجراحالحس!ألو

م339هـ،321تاتلرلسارالمقتدرأمالسيدة

م819هـ،603لاللهالقتدرالمقتدري

اغراتاسعلىالحسرأسالفراتاب!

الهجريالرابعالقردأوائل

م659هـ،ء53لويهبنالدولةمعزالدولةمعز

مأ331هـ،732لويهلرالدولةعضدالعصدي

ما220هـ،314الرخجىالحسنالملكمؤيدواسط

م7611هـ،572قيمارالدينمحاهدالموصل

حاقانبنالفتحوالمعارفالقماديلزقاق

م487هـ،162طولونبنأحمدالعتيق

مأ75هـ،643الأخشميدالأسفل

القعتماشين

السقطين

م1711هـ،765الأيوىالد!صلاخالناصري

م1811هـ،775الأيويالدي!صلاحالإسكندرية

ما428هـ،683الشجاعىلسحراسديناعلمالكبيرالمنصوري

مأ024هـ،823المؤيدالملكالمؤيدي

م4811هـ،85"رلكىالدينلورالنوريالكبير

نكيرزلدي!انورلنوريا

الايويالدينصلاخالقدس

الأيوبيالدينصلاخعكا

تسكزالأميرصفد

ال!صديالدينسيصالصالحية

الجبل

مأ132هـ،073الحاوليسنجرالدينعلمعزة

أطبائهأهم

بحتيشوعلنحريل

الدمتهمقييعقو!

اسح!يحىب!يوسى

الواسطييوسم!

بحتيشوعبنعميداللهبنحبريل

الكحالالدينشهاب

ميمونب!موسىال!

هلالب!يوسفب!أحمد

الباهلىالحكمألىلنالمجدأبو

لطلادبنالمجار

المقدسىصقلابلنيعقوب

سححونلنعبدالوهاب

موقعه

بغداد

بعداد-الحرلية

بغداد-يحىسوق

بعداد-الشاملاب

سداد

بعداد

دالغدغر!

بغداد

بغداد-حلةد

مصر-الفسطماط

مصر

مصر-الفسطهاط

الأرهرمن،لعربالخراطين

القاهرةأسفل

القاهرة-الفاطمىالقصر

لاسكندريةا

هرةالقا

مصر-زويلة!با

مشقد

حلب

!لسطين

فلسطهين

فلسطين

دمشق-قاسيون

مشقد-ليوب

للسل!
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مننوعينالمسلمونوعرف.الجرحىلتطبيب

ألممبق،منهاالمتنقلةوكانق.والثابتةالمتنقلة:البيمارستانات

إليهاالحاجةضوءفياخرإلىمكانمنتنقلوكانت

غزوةفيحدثكماالحروببسببأوالأوبئةكانتشار

بمعظمتحهزالبيمارستاناتهذهوكانت.الخندق

والعقاقيرالأدواتحيثمنالثابتالمستشفىمستلزمات

إلىمنطقةمنتنقلوكانتوالأطباء،والشرابوالطعام

شكلوبتطور.ثابتةبيمارستاناتتوجدلاحيثأخرى

للقنصرحلاتهمفيوالأمراءالملوكتصحبصارتالدولة

هذهبعضضخامةوبلغتوخلافهما.والحج

منمكونةالاللمنقافلةتحملهاكانتأنالبيمارستانات

.ء!لأ

هـ،108)تبرقوقالظاهرالسلطانوكانجملا.04

جدا.كبيرامحمولآمستشفىيصطحبأم(893

فىالمنتظمبشكلهاالمتنقلةالمستشفياتفكرةوظهرت

أولتأسسالمقتدرالخليفةعهدففى،العباسىالعهد

مناطقشتىفيالمرضىليعالجمتنقلمدنيمستشفى

الخلافة.

عرفتفقدالمكتملبشكلهاالثابتةالمستشفياتأما

م(607هـ،)88عبدالملكبنالوليدعهدفىمرةلأول

ببناءوأمر،الأرزاقلهموأجرىالأطباءفيهاوجعل

أيديهميمدوالاحتىوحبسهمالمجذومينلمعالجةمستشفى

خادما.مقعدولكلدليلاضريرلكلوخصمص،بالسؤال

الثابتةالبيمارستاناتكثرتالإسلاميةالدولةرقعةوباتساع

فيالرشيدهارونبيمارستانمثلالكبرىالمدنفيسيمالا

بيمارستانأطباءمن،الخوزيماسويهيرأسهوكانبغداد،

وكان،البرامكةبيمارستانأيضابهاوكانجنديسابور.

وهو،طولونابنوبيمارستان،دهنيابنفيهبالطبابةيقوم

علاجفيهممنوعاوكانمصر،فىنوعهمنمستشفىأول

)ناتالبيمارستاشهر

رستانلبيماا

الكاملىآراغون

الرملة

نابلس

مكة

المديخة

الري

أصبهاد

شيراز

نيسابور

تبريز

خوارزم

قيسارية

الشفائيةالمدرسة

أماصية

يوركيد

الفاغمحمد

سليمالسلطان

أدرنه

قيقبادالدينعلاء

قصطاموجمط

احمدالسلطان

تونس

مرأكمق

سلا

فر!سيدي

غرناطة

)تالغ(القديمالإسلاميالعصرفي(لمستشفيات

المؤلس!

مأ435هـ،755الكام!الديىمسيص

القبصالله!ضلبنمحمد

القب!ياللهفضلبنمحمد

مأ23،هـ،628العباسيالمستمصر

م4621هـ،636بيبرسالظاهر

م219هـ،003حوالط

مأ100هـ،004الميسالوريإلراهيمبنعبدالملك

ما031هـ،071اللهفضلالدينرشيد

مأ3".هـ،7""

م5021هـ،206خاتونكوهي

مأ712هـ،416أرسلانابنالسلجوقيكيكاوس

ما803هـ،807خاتودإيلدوزمن

مأ712هـ،416خاتونتوران

مأ994هـ،9"5الفاعمحمد

مأ7562!هـ،،سليمالسلطمان

مأ485هـ،098الثاىبايزيد

مأ912هـ،616

ما272هـ،671

مأ616أهـ،250أحمدالسلطان

م4811هـ،085يوسفأبوالمنصور

هـ،057نصاريالأعاشرب!سرالعباأبو

م9431

ما286هـ،685عبدالحقبنيوسفيعقوبأبو

مأ536هـ،767الخامصمحمد

أطبائهأهم

تمامبنالدينمحي

الرازي

الأصبهانىمندويهأبن

الشيرازيمسعودبنمحمد

الشاميأ!هيونىأ

يوسف!ي!لدا!شها

يولزكراالشريال!امحمد

الدافيإسحاقأبو

عالتراب!

الحزرجيفرج

موقعه

حلب

فلسطين

فلسطين

الحرامالمسجدشمال

المنورةالمديمة

سرفا-رصبهاأ

سرفا-زشيرا

سرفابورليسا

سرفا-يزتبر

رزماحو

ملروادبلا-يةرقيسا

لرومادبلا-سامميو

لرومادبلا-سسيوا

لرومابلاد-سيواس

لقسططينيةا

لقسطسطنيةا

تركيا

لروماللاد

لرومابلاد

سطبولإ

محرزسيدي

مراكمق

المغرببلاد

فاس

ندلسلأا
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بنفسهيشرفطولونبنأحمدوكان،والمماليكالجنود

التيالبيمارمشاناتأهمومن.جمعةيومكلويزورهعليه

القشايش،،العتيق،القناديلزقاقمصر:فيأنشئت

،المنصوريالكبير،الإس!شدرية،الناصري،السقطيين

ال!صير،النوريالبيمارستانالشامفيأهمهاومن.والمؤيدي

وعكا.،سلقدوا،وحماة،نطاكيةوأ،وآراغون،لقيمريوا

والمماليكالأيوبي!تعهدفيالبيمارمشاناتهذهعددوازداد

التيالظروفإلىذلكويعود.والعراقالعتمامفيخاصة

منآنذاكبلدةتخ!!ولم،الصليبيةالحروببسببطرأت

ثابت.أومتنقلمستشفى

تقسماالميمارمشاناتكانت.البلمارستاناتفيالعمل

أ!لإنات.والاخرللذكورأحدهما،منفصلينقسمينإلى

وخدمآلأتمنأجهإيحتاجبمامجهزاقسمكلوكان

هذينمنقسمكلوينقسموالنساء.الرجالمنومشرفين

للأمراضقاعةفهناك،تخصصيةقاعاتإلىالقسمين

وقاعة،للجراحةوقاعة،أجاطنيةاأ!لأمراضوقاعة،العقلية

كلوكانت.للبرصوقاعةالعظاملتججيروقاعة،للكحالة

الأمراضفقاعة؟أدثلتخصصاتبدورهامقسمةقاعة

وقسم،للحمياتقسمبها،المثالسبيلعلى،الباطنية

وهكذا....للإسهالوقسما)ا!تخوم!!(،دينللمبرر

أ!بناءاحيدةفسيحةأسيمارممتاناتاهذهوكانت

علىتعتمد!انتو،اسعةووأبهاؤهاأ!داحليةاوباحاتها

الأطباءاأوالمرضىعلييسفرتماسواءنفقاتها؟فيالأوقاف

حججفيالأوقافاهذهيسجلونكانواو.الطلابأو

حانوتوثيقها.علىللتأكيدحجارةعلىينقشونهام!صربة

رئيسبيمارممتانوأممل،مستمرةبصورةجاريافيهاالماء

فهناكبمرئيسقسمولكل،البيمارستانساعورعليهيطلق

ورئيسللكحالينورئيس)الجراحين(للجرائحيةرئيس

،.الباطنةللأمراض

سميت)صيدلية(شرابخانةمستشفىبكلوألحقت

يأالمهتار؟يسمىرئيسأ!ا،أجزخماظلاحقةعصورفي

واحدكلعلىيطلة!غلمانيساعده،الصيدليالشيخ

علىيشرفناظربيمارستانلكلوكاندار.شرابمنهم

رئيسالبيمارستانفيأ!همةاالىظائ!ومن.الإدارة

لالتطبيب،لهمويأذنالأطباء،مجموعةويرأسالأطباء،

طبيبأعلويحدد،العملتناوبمواعيدلهمويحدد

وتأتي.مرضاهيعالاليهاالتيالقاعةلزيارةمعلوماموعدا

كرئي!التخمص؟رئيسوظيفةالأطباءرئي!وظيفةبعد

كسلطةعليهموسلطتهالعيونأطباءيرأسالذيالكحالين

الجراحينيرأسالذيالجرائحيةورئيسالأطباء،رئيس

يكرمهم،مقدمينالأطباءهؤلاءوكان.العظامومجبري

هذايمنعولم،عليهمويغدقونوالوجهاءوالأمراءالخلفاء

.البيمارمشاساتأهممن!صادالحتسامشالكيرالوريالمارشان

...صء..ءب*

لأء-

حلا..ص.ص9

:

النوريللبيمارستانمخطط

احتساباالبيمارستاناتفيأعملامنالكثيرينالإكرام

الله.لوجه

لكلكان،بالبيمارستانالملحقةالصيدليةجانبإلى

لرئيصيخصصومكان،ومكتبةعامحمامبيمارستان

هذهوكانت.الطلابعلىأسدروسابإلقاءفيهيقومالأطباء

الأجناسمختلفمنالمرضىتستقبلالبيمارستانات

وغيرهم،المسلمينمن،والإناثأ!ذكورامنوالطبقات

إلىوالطعامالمأوىتتضمنكاملةإقامةللمريضوتوفر

هذهوالمتئفي.مقابلدونالطبيةالرعايةجانب
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تنزع،بالدخولللمريضالسماحبمجردأنهالبيمارستانات

يمغحثم،معافىيخرجأنإلىخاصمكانفيوتحفظثيابه

ذلكوعلا!ة.تمامايبرأأنإلىفيهويظل،نطفةأخرىثيابا

ثم)دجاجة(وفروخالخبزمنكاملرغيفأكليستطيعأن

،البيمارستانصدقةيعطىذلكبعدكاملا.برازايخرج

ولاالنقاهةفترةفيالراحةإلىيخلدحتى،المالوبعضثوبا

للعمل.يضطر

يتلقى،تعليميةمستشفياتبمثابةالبيمارمشاناتكانت

مرضاهالطيبشفقدأنفبعد.علومهمالطبطلابفيها

الالاتبكلمزودخاصإيوانإلىيأتى،طلابهومعه

بعضمعهميناقشأودروسهعليهميلقيثموالكتب

يجعلالأطباءكباربعضوكانعليها.وقفواالتيالحالات

لتدريسالخاصةالمدارسفىأومنزلهفىعامامجلساله

الجدد.الأطباء

البحثبعديتمالمستشفياتهذهمواقعاختياركان

حيثمنملاءمةالأماكنأكثرفيلتشييدهاوالتقصي

اختيارالرازيمنطلبلماالدولةعضدأنفيذكربمالمناخ

أمربغداد،فىالعضديالبيمارستانعليهيقيمموضع

أماكنفيواحدوقتفياللحممنقطعتعلقأنالرازي

لسوءتركوهالفسادإليهأسرعفأيهاالمدينةمنمختلفة

ئه.هوا

حقلفىالعملكان.مؤلفاتهموأهمالطبرواد

علىالطبقرأمنكليزاولهامهنةايلأمربدايةفيالطب

إلىتسللالزمنبرورأنهإلا،المرموقينالصناعةأهلأحد

أحدأخطأأنواتفقالأدعياء.منكبيرعددالطبحقل

مماالعامةأحدعلاجهأثناءم319هـ،931عامنحوهؤلاء

يمارسألاباللهالمقتدرالخليفةفأمر،المريضموتإلىأدى

بنسنانعليهياثمرفامتحانايجتازمنإلاالطبمهنة

من009لنحوامتحانبعقدسنانوقام.قرةبنثابت

وصارالأدعياء.هؤلاءمنكثيرعنكشفمماالمتطببين؟

المسلمين.أمصارمعظمفيمتبعاتقليدابعدفيماالأمرهذا

الأطباءاختبارتنظيمامربعد،فيما،المحتسبإلىوكلثم

وكفاياتهممقدراتهمعلىوالتعرف،معلوماتهموفحص

علىيخفالمحتمسبوكان.الطبلصناعةحذقهمومدى

واحدكلفيهيلتزمأبقراطقسمغرارعلىعهداالأطباء

رغبتهمنأقوىالمريضمعالجةفيرغبتهتكون"لمأنمنهم

معالجةفىرغبتهتكونوأن،العلاجأجرعلىالحصولفي

يستحلفهمكما"،الغنيمعالجةفيرغبتهمنأقوىالفقير

الدواءللنساءيذكرواوألامضرا،دواءاأحدايعطواألا

يقطعالذيالدوأءللرجالولا،الإجهاضإلىيؤديالذي

علىدخولهمعندالمحارمعنأبصارهميغضواوأن،النسل

الأستار.ويهتكواالأسراريفشوأوألا،المرضى

صدرفيصيتهموذاعالعربالأطباءمنكثيراشتهر

(م634هـ،أ3نحو)تكلدةبنالحارثمنهم،الإسلام

سنةعلي!الرسولقتلهالذيالنضروابنه،الطائفمنوهو

أيامالأنصاريةعطيةوأم،وكعيبة،ورفيدة،م426هـ،2

الدمشقى،والحكم،التميميرمثةأبيوابنكل!!،الرسول

طبيبوبتاذون،سفيانأبيبنمعاويةطبيبأثالوابن

نصيحةمنهطلبالحجاجإنوقيل.يوسفبنالحجاج

منتأكلولاشابةإلاالنساءمنتتزوج"لا:لهفقالطبية

دواءتشربنولا،طبخهينعمحتىتأكلهولافتيا،إلااللحم

،والبولالغائطتحبسولاشيئا،عليهتأكلولا،علةمنإلا

ولوفتمشالليلفيأكلتوإذافنم،النهارفيأكلتوإذا

زينبأميةبنيعهدأواخرفياشتهرتكما".خطوةمائة

خبيرة،الطبيةبالأعمالعارفةوكانتأود،بنىطبيبة

.والجراحاتالعينالامومداواةبالعلاج

الدولةعهدأوائلفيالمسلمينغيرالأطباءمنواشتهر

ويوحناالطريربنوابنبختيشوعبنجبرائيل،العبالممية

منوكاناوشاناقومنكة،حنينبنوإلممحاقماسويهبن

كثيرا،العمليةالناحيةمنهؤلاء،طبيختلفولمالهند.

أواخرفيولكن.الأمويالعصرنهايةفيعليهكانعما

،الهجريالرابعالقرنمنتصفبعداي؟الترجمةعصر

سهلبنعليكتابوكان.التأليفعهدبشائرظصت

الطبفيزاهرجديدعهدطليعةالحكمةفردوسالطريمما

فىسينا.ابنالرئيسالشيخعصرفىمنتهاهوصل،العربي

واشتهر،نوعيةنقلةالطببمهنةانتقلواأطباءنبغالعهدهذا

علىتتلمذوقد،الرازيأبوبكرالمسلمينالأطباءمن

ثمالريبيمارستانرئاسةتولىقدوكانالووي

نحوالطبفيألفوقدبغداد.فيالمقتدريالبيمارستان

الطبفىالحاويكتابمؤلفاتهأعظمومنكتابا،56

الأغذية؟ومنافعالطبيبمحنة،التشريحفىوالمنموري

بينهمافرقمنأولوهو،والحصبةالجدريفىرسالة

فتيلةاستخدممنوأول.بالعدوىانتقالهماإلىوأشار

الجروحلخياطةالحيوأناتوأمعاء،بالقصابالمسماةالجرح

وأدخلالمراهمفيالأبيضالرصاصاستخدممنوأول

للأطباء،المشهورةنصائحهومن.المسهلفيالزئبق

تعالجفلا،بالأغذيةتعالجأنقدرت"مهما:والمرضى

تعالجفلامفردبدواءتعالجأنقدرتومهما،بالأدوية

والمريضعالماالطبيبكان"إذأوكذلك"مركببدواء

المريضيوهمأنللطبيب"لمينبغىلم!.العلةلبثأقلفمامطيعا

فمزاجبذللث،واثقغيركانوإنبهاويرجيهبالصحة

توفىالرازيأنالمعلومومن"!.النفسلأخلاقتالغالجسم

نأإلىأختهعندمسوداتهفبقيت،الحاوييحررأنقبل

ترجموقدم(.079هـ،036)تالعميدابنأظهرها
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بطلبسالمبنفرجاليهوديأطبيبااللاتينيةإلىالحاوي

ما266هـ،665منوصقليةنابولىملكإنجوكارلمن

فيالمعتمدةالكتبمنوأصبح.أم285هـ،684إلى

انو:.الوسطىأ!روناإبانأوروبافيالطهبدراسة

محمد.بكرأبو،الرازي

أعجري(االرالغ)القرنالحقبةتلكأطباءومن

منكثيرارسائلهمافىجمعوافقدالصفا.إخوانالمشهورين

الباءةفيبالاعتدالنصحواوقد،الطبيةعصرهمعلوم

فيالمناخأثرعنوتحدثواوالشرابوالطعام)النكاح(،

فنصحوابمالنفسيبالتحليلالمعالجةفيبرعواوقد.الصحة

كماعلتهوأسبابأحوالهلسردمجالأالمريضيعطىبأن

بها.هويشعر

المجوسيعباسبنعلىأيضاالمشهورينالأطباءومن

وأ،الملكيالكتابألفوقد!م(.49هـ،383)ت

ب!منو!اأ!!!بزاوهوالطبيةالصناعةكامل

أ!يونانإيئاالأطباءاجهابدةفيهالمجوسىوانتقد،الحاوي

بعضوالشعريةأصشراييناعنفيهوتحدث،والعرب

الكتابهذاوترجم.الرحموحركةالسريريةالملاحظات

وعامبفينيسياأم294هـ،898عاممرتيناللاتينيةإلى

علىيحتويوالكتاب،ليدنبمدينةام523هـ،039

ع!مفيفصولآمنهاوالثانيةالأولىتناوأتمقالة02

جامعةفيالتشريحلعلمالمرحإلرئيسىكانتماالتشرد

بإيطاليا.سالرنو

عباسبنخلف3أغااأبوالفترةتلكأطباءومن

كتابهمؤأ!اتهرأشهرام(،427،350)تالزهراوي

التأليف.عنعجزلمنوالتصريفبالزهراويالمعروف

وكتابه.العرببينالجراحةفىنبغمنأولوالزهراوي

أوروبافيالطبيةالنهضةفيعظيمأثرذاكانالتهصريف

لكتابكانتالتيالمكانةواحتل،قرونخمسةمدى

تناولهاالتيالمسائلومن.الجراح!ةفيالإيجنطىبولس

والخلعالكسوروصف؟الجراحةجانبإلىالكتاب

والأمراض،الفقريةالسلسلةكسرمنالناشئوالشلل

وجراحةالميتالجنينوإخراجالقوابل،وتعليمالباطنية

الجراحةأدواتمنالكثيروصورالنساءوأمراض،العين

واللاتينيةالعبريةإلىالكتابوترجم.ابتكارهمنوأكثرها

هـ،939عامواستراسبورجأم594هـ،109عام

،الزهراويانظر:.أم145هـ،489عاموبال،أم532

القاسم.أبو

أطباءأعظمأم(370هـ،428)تسيناابنكان

نئإلىوقدالشئالرئيس،لقبعليهوأطلق،عصره

يباإلعشرينولماوالعلوموالفلسفةالأدبفيالطبجانب

الطبفيالقانونكتابالطبفيآثارهأشهرومنبعد.

وصلتالتيالعلميةالقمةويمثلضافية،طبيةموسوعةوهو

حيثمنالطبفنونفىالإسلاميةالعربيةالحضارةإليها

العصورإبانأوروبافىالكتابهذااشتهر.النقلأوالتجربة

فيالطبفىالمقررالمدرسىال!ضابوكان،أ!سص!إا

السائكلشرالقرنمشصففىوأ!فانمونبلييهجامعتى

وطبعت،الكريمونيجيرارداللاتينيةإلىترجمه.الميلادي

القرنمنالأخيرةسنةالثلاثينخلالمرة61ترجمته

عشر.السادسالقرنفيمرة02و،الميلاديعشرالخامصر

والثانيةأم395عامرومافىأولاهمامرتينبالعربيةوطبع

لابنأنورغم.ام877أهـ،492سنةبمصربولاقفي

وتأثيروالكوأكبالأرواحإلىالنظرفيحاصامذهباسينا

الفلسفةسيطرةورغم،الأسفلالعالمفيالأعلىالعالم

فيمذهبهإلىيتسربلمذلكمنشيئاأنإلا،تفكيرهعلى

.والعلاجالطبفيبحتاتجريبيامنهجااتخذفقدأطب،ا

سينا.ابنانظر:

أعظمفهوام(288هـ،687)تاضفيساابنأما

بدراسةوقامسينا.ابنعصرتلتالتيالحقبةفيالأطباء

مخالفةآراءوأظهرواعيةدراسةسيناوالنجالينوسآراء

انتقدفقدشنا.ابنقانونشرحالمسمىكتابهفيلارائهما

!!إظتوف!!قت

ل!لىلجىالحتصيئرلابومحا!ا

أهـلر-ط!

الثبمييم،هـعمالمنطقساو!ومحم.يالينه،صع.دعض

الكلأماوعم

ول5يولص!ول

ولألأ*لاثهـه3لمة!ا!اأفىاط!ص!أ،أش!س!09

اول.را.!ثداح011

"روظ1لهم!،+لإ5ا،أ!!-،دا،5

الأيرةسةالتلاثيرخلالمرة16اللاتيميةإلىترحمالقانونكتاب

.أم6القرنحلالمرة2و.أم،5القرلىم!
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مؤلفاتهموأهمالأطباءأشهر

الطيب

الطريسهلب!علىالحسنأبو

يختيشوعب!جبرائيل

ماسويهبنيوحما

الراري

جبرائيلبنيختيشوع

الكحدي،إسحاقبنيعقوب

علىبنعيسى

السرخسىالعباسأبو

الصابئيقرةبنثابتالحسنأبو

عسدوسنمرأبو

الحلاجيحكيمبنيحيى

الطولوفطخلفعلىأبو

عمرانب!إسحاق

جعفرأبوالجرارابن

الرقيخليلبنمحمدأبوبكر

البطريقبنسعيد

هندولنعليالفرجأبو

الخماربنالخيرأبو

الهمدانىالحائكبنالحسن

البالسي

الأشعثأبيبنحعفرأبو

الإسرائيليالعازاربنموسى

الطبريمحمدبنأحمدالحسنأبو

الأسدلسيجلجلبنسليمانداوودأبو

البلديالعباسأبو

المجوسىعباسبنعلى

أعينبنأعين

يختيشوعبنعبداللهبرجبرأثيل

الكحالعيسىبنعلى

اليبروديجورجيسالفرته!أبو

الطيبلنعبداللهالفرجأبو

الموصليبنعمار

سليمانبنعلى

وفاتهتاريخ

م085هـ،236سنةبعد

م833هـ،812

م857،هـ243

م،239هـ311

م986،هـ6ء2

م873،هـ026

م883،هـ27"نحو

م998،هـ286

م009،هـ288

م109،هـ928

م109،هـ928

م،129هـ003بعدسنة

م329،هـ032لعدسنة

م329،هـ032نحو

م329،هـ032بعدسخة

م939،هـ328

م419ص-،033لحو

م419،هـ033بعدسنة

م459،هـ334

م679،هـ357بعدسنة

07!م،هـ036نحو

م739،هـ363لحو

م769،هـ366بعدسنة

م879،هـ377نحو

م099،هـ038نحو

م3!9،هـ383

م595،هـ385

م5001،هـ693

م،9001هـ"04

أم.!.هـ،04،لعدسنة

مأ150هـ،604سنةبعد

مأ"02هـ،411نحو

أم020هـ،411سةبعد

مؤلفاتهأهم

الحكمة.كردوس

ر!سالة؟الباهفيكتاب،والممنسربالمطعمفيرسالة

الطب.فىمختصرة

.الحميات،والحجامةالفصدبمالبصيرة،البرهان

كتاب؟والحصبةالجدريرسالة؟المنصوري،الحاوي

الور.يحفهرهلامنكتاب"والمثانةالكلىفىالحصى

الحجامة.فىكتاب

الجذامعلة،المؤذيةالروائحمنالمشفيةالأدوية

أقمسام؟والنقرسالمعدةوجع،الكلبعضة؟وأشفيته

.الحميات

.السمومكتاب،الحيوأنأعضاءمنتستفادالتيالممافع

الطب.صماعةإلىالمدخل

علمفىالدخيرة،والنقرسالمفاصلوحعبمالنبض

الال!.

الطب.فىالتدكرة

الصفراء.علتهاقدالتىالنحيفةالأبدانتدبير

العينين.تركيبفىوالكفايةالنهاية

القولنج،عللالاستسقاء،المالنحوليا،،الحفسنزهة

.المفردةالأدوية

:المعدة،المركبةالأدوية،المفردةالأدويةالمسافر؟راد

حفظفيالبلغةالفقراءبمطبومداوأتها؟أمراضها

الصحة.

الطب.فىإسحاقبنحنينمسائلشرح

وعمل.علمالطب

الط!.مفتاح

الأطباء.امتحان

.القوىكتاب

.المفردةالأدويةفيالتكميل

القولئوأصنافه.؟الصرعكتاب،والبهقالبرص

.السعال

.العيونطبفىرسالة؟البقراطيةالمعالجات

والحكماء.الأطباءطبقات

.والصبيانوالأطفالالحبالىتدبير

الطبية.الصناعةكامل

ومداواتها.العينأمراض؟كناش

بمشاركةالدماغألمفيمقالة،العينعص!؟الكافي

.المعدة

الكحالن.تدكرة

الموفقىابنكلامنقض،الفروجم!أبردالفرخمقالة

النبض.في

بمالعينفيتعاليق؟والفلسفيةالطيةوالتمارالنكت

.جالينوسكتبتفسير

ومدأواتها.وعللهاال!رعلمفىالمنتخب

والأخباروالتجاربالأمثلة،الحاويكتاباختصار

الطية.
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لحتويهسالحس!ألو

الرهراويالقاسمأبو

سيمااس

الىرصولرعلىالحسىأبو

يحتيشوعب!حبرائلب!عبيداللهسعيدأبو

إسحاقسإفرائيمكثيرأبو

لطلادبنالحسنأبو

أح!رطالياإبراهيمبرعلي

اسيسالورياالقاسمأدو

اللحمىالمضرفأبو

الحس!لرصاعدالعلاءألو

جرلةدنيحيى

الت!صيتيحريرب!العصل

الت!صيتييحيىن!رأدو

الس!يالفضلأبو

الألدلسيالرميلي

ايى!!بناللههةب!أبوالحسن

أصطاأبىبدالحطابألو

حاخلنمرواد

الدافطأ!ب!ص

حسدايىحعمرأ!

رهربنالعلاءألو

الصلتأليب!الصلتأبو

الصايغأبوبكرباحةاس

المعر!تبرالمظفرألو

الألسيرياعبداللهأبو

ررليال!تب!الدي!مو!ق

الإسرائيليحميعب!اسشمائراألو

رهرلرمروادأبو

التلمجدلرالدولةأمير

السلدي!لكاشكاتاليأبو

المغردىيحيىسالسحوأل

المغرليحعمرأ!

28

64

33

لعلى

لعلى

61

وفاتهتاريخ

،26هـ042سة

م،3501هـ4

م3601،حص4

م،6101هـ4

م،6101هـ4

،61هـ453سسة

هـ،463ههسنة

،67هـ046يسة

،67هـ046يسة

حر،04667مه

،7101ءهـ4

73،هـ466يسة

97،هـ472سة

97،هـ472سسة

هـ،482بعد!سة

19،هـ484لسة

م،1011هـ4

.6،حى005يسة

م1211هـ،د

22هـ،د61!سة

ء8211هـ،د

مأ031هـ،5

م4311حص،5

مأ381هـ،5

93،هـ534سنة

م2411هـ،5

25هـ،745سنة

52،هـ547!منة

مأ161هـ،5

م4611هـ،5

مأ651هـ،5

86هـ،456يسة

م711!هـ،5

م8101

م01

مؤلفاتهأهم

معرفةإلىالفصد"أطباديالزهدالأطباء؟كنز

القصد.

التأليف.صعحرلمناضصريروا؟زيشهراا

اط!.الىاعانودا

الطب"ديالأصوللحاليوس؟ال!رق!تا!شرح

.الأوراما؟الحدامعلاح

حفطإلىالتواصل،الطميةالروضةالأطباء،محاف

المسائل.لوادر،التناسل

.مجرباترتعاليق

إلىالمدخل،المهرةالأطباءلق!علة،الصحةتقويم

الأطباء.دعوة؟الط!

اسع!!.اثي!تر

لحح!نالط!فيالمسائا!كتا!شرحالأعضاء،ما!ر

.الأدقراطالفصولكتا!شرح،إسحاثاس

فيمحربات؟ا!بافىأسسادا"،اممردةيةالملأد.

المغيت.المصر؟حاسةعللكأالنقرتدقية!،ا!ىا

أصي.11اضشويهتا

.الإنسانيستعملهليماالبيالىممهاجالأبدار،اتقويم

واشتقاقاتها.الأمراصأسماء

وحهةالر!اصةمنايع،ومضارهالحماعومعانعالماه

استعمالها.

!!سحاق.ل!لحنيرالمسائل!تا!احتصار

الط!.!ىالبستان

.اليرقان؟الط!فيالإقناع؟الطصفيالمعني

الط!.فيالشامل

اضلحيمه!.ا

.ة!ا!دا

وفوائد.تعاليق،الأغراهـأ!صتاهـالإبمارشر!

الراري،لتحكوكحل؟المفردةاالأدوية،الحواص

الطية.السكت

.إسحاقب!لحميرالانتصار،المفردةالأدوية

لحالينوس!،المفردةالأدويةكتابمنشيءع!كلام

طبي.هوبماالمراح،للرازيالحاوياحتصار

الط!.فيمختارات

أحير.امداواة

،لجالينوسالصحغيرةالصناعةكتا!لتحرح،الكافي

وعلاجه.الحصىفيمقالة،الط!ديمحربات

التصكمربالمكسودوالاجساد،الأ!صلمصالحالإرشاد

ومافعه.وشرالهالليمونديمقالة،اغالوناتمقيح!ي

.ال!سعللفيمقالة،الأعديةالتدبر؟وامداراةدياور!

كتا!احتصار؟للرازيالحاويحضا!احتصار

القانور.كتا!علىالحواشى،الأترسةفىمس!صيه

التشريح.احتصار

.الحاهكتا!بمالطبفىالأوسطاالمميد

القانونع!حواشىلأبقراط،المصولكتا!شرح

مسيما.لابن
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المطرانجرجىب!الدينموفق

الساعاتيالدي!فخر

رشدبنعمداللهمحمدأبو

المحليإسحاقبرالدينأسعد

النصرأنىالنجمأدو

اللإسرائيليالححاخأبو

القرطبيميمونب!موسىعمرانأبو

السمرقسديالديىنجيب

الرازيلديرافخر

البعداديالدينمهذ!الخلاطى

الخزرحىخليفةبنالدينرلتحيد

اللبوديعبدالواحدبىالدينشمس

الدحوارالديىمهذب

البغداديعبداللطيصالدينموفق

الرحبيالحجاحأبوالدينرضي

السويديبنإسحاقأبوالدي!عز

الشيبانيرقيقةابن

علىالحسنألوالدينأسعد

الإسرأئيرالففكملأبوالدينسديد

الصوريالمنصورلوأالدينرشيد

الحيليحامدأبوالدينرفيع

الل!ودىبنزكرياأبوالديننجم

بعلبكقاضىبنإبراهيملنالمظفرالدينلدر

يعقو!بنسعيدأبوالدينرشيد

الحونجىعبداللهأبوالدينأفضل

سعيدأبيبنالدولةأمين

الجزريالمؤيدألوالعنتري

العباسأبوالديننجمالعالمةاس

الرحميالحسنأبوالدينشرف

الربعيعمداللهأبوأ!ديناعماد

حليقةأبوالوحشأبوالدينرشيد

وفاتهتاريخ

188هـ،584سنةبعد

مأ191هـ،587

791هـ،495سنةبعد

ما991هـ،695

1،2هـ،895مشةبعد

مأ202هـ،695

هـ،106402بعدسمة

م،4012هـ106

،902هـ606سنةبعلى

م،9012هـ606

م،1213هـ061

م،9121هـ616

م،1224هـ621

م0123،هـ628

م1231،هـ962

م1233،هـ631

234،هـ632بعدسنة

م2371،هـ635

أم237هـ،ء63

أم238هـ،636

أم241هـ،963

أم243هـ،641

245هـ،643سنةلعد

هـ،645247بعدسنة

أمهـ،646248

أمهـ،646248

025هـ،648بعدسنة

ام252هـ،"65نحو

م1254هـ،652

م1268،هـ667

م1268،هـ667

أم667،268(هـلعدسنة
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مؤلفاتهأهم

القولنح.فيمقالة

.الملوكط!آدابالألباء؟وروضةالأطباءلستان

سينا.لابنالقولنجكتابتكميل

.الكلياتالعفرر؟ح!ياتفيمقالة،الترياق

الطبفيأخرىمسائل؟طبيةقوانينفيمقالة

وأجوبتها.

الطب.فيالموجر

شرح،والكثيفةاللطيمةالأغذيةترتي!فىرسالة

لأبقراط.الفصول

فيمقالة؟لجالينوسعشرالستةالكتباختصار

وعلاجها.البواسير

الأقرباذين؟والعلاماتالأ!سباب،المرضىأعدية

الكبير.

الطب.فيمسائلبمالأشربة؟الحلقإلىالرأسمنالتشريح

الطالجمالي."الطبفيالختار

إلىوموازنتهالنبضسحبةفيمقالة؟السوقطب

الموسيمية.الحركات

لحنيرالمسائلكتابشرح،المفاصلوجعفيرسالة

.إسحاقابن

الجنينةبمالاستفراغفيمقالةبمللرازيالحاوياختصار

أجوبتها.وردطبيةشكوكالطص،في

الكفايةبالضد؟الضدشفاءفيمقالةبمالتنفسآلات

التشريح.ني

برلحينالمسائلأختصار؟الطبابنشرحتهذي!

.إسحاق

الطب.فىالكافيةوالذخيرةالهاديةالتذكرة

فيالاشتباهموضحة،المسائلوتحفالمسائللطف

.الباهأدوية

الأطباء.امتحادفيالألباءنوادر

.لجالينوسوالأعراضالعللكتابع!تعاليق

طمية.ووصاياوتعاليقفوائد

سينا.لابرالقانودكتابمنالكلياتاختصار

المباحثتدقيقبمالقانونكتابمنالكلياتمختصر

الحلا!ية.المسائلتحقيقفىالطية

ال!فس.مفرحبمالطبفىالملح

الطب.صاعةفي؟اطباعيون

.الحمياتأدوار

الطب.فىالواضعالنهج

الأقرلاذين.

تمويهفيالأستارهتك،والتفريقالجعفيالتدقيق

.الكلياتكتا!فيالمهملاتالدخوار،

وسفعتها.أعضائهوهيئةالإنسانخلق

الترياقنظم،المفردةالأدويةدرجفىالمرشدةالمقالة

.لألقراطالمعرفةمقدمة؟الفاروق

ضرورةفيمقالةوعلاماتها،وأممبابهاالأمراض

الصحة.حفظفيمقالة،الموت
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مؤلفاتهأهموفاتهتاريخ

الدينموفقأصيبعةأبىالن

القىلرالدي!موفقالفرجألو

القرشيارري!اعلاءالنفيصاب!

السمالىرسولسعمرالمتحأبو

الصفديالحمويالدي!علاء

العراقىي!لدادعما

البررالطالدينشمص

السلمالىالحطيبب!الدي!لسان

الخطا!لنخ!رلاشاالحاح

إبراهيمب!الدي!عرس

السساىقاسمالوزير

الأنطاكيداوود

التوصوليعبدالرحمنب!مديى

الكناسىشقرولىابن

السنودىدتحمائى-تد!عمر

م9126،هـ668

م2861،هـ685

م2881،هـ687

م،6912هـ696

م0132،هـ072لحو

م،1323هـ724

1ء333،هـ734

م1374،هـ776

م،7!13هـ008

أم563هـ،719

مأ585أهـ،49

مأه!!اهـ،800

م4361هـ،أ440يسةسد

ء7271هـ،ا041لسةلعد

م0871هـ،أ591

الأطباء.طبقاتفىالألباءعيود

الحراخ.صناعةفيالعمدة؟الطبليالشافى

الكحلفيالمهدب؟القا!نشرح،الطبفيالموجز

الط!.ديالمتامل؟المجرب

العليل.شنفاء

فيالبويةالأحكام؟العيونأمراضفياغانودا

أطحية.االصماعة

اط!.الىمقدمة

الإلساد.يستعملهما

أطص.ا!ياليوسفص

الطب.فيالاسقامشمماء

الحفيس.اب!شرحعلىالحاشية

.الحمياتديعزرالىابننظماشرح

كفاية،الأبدانإصلاحديالإنساننرهة،أضذكرةا

العلاح.علماديالمحتاح

الطبية.المفرداتفىألاطاءاقاموس

(.طبية)أرحوزةيةالتمقر

اصكحالة.االحديد،أ!ص11

والقلبالرئةبينالموصلةالعروقوصففيأقوالهما

أسلوباالمقارنالتشريحواعتمد،الرئتينووظائفووظائفها،

النفيسابنكتبمنيتبقول!.البحثيالعملهذافيله

سينا.ابنقانونشرحوكتابالطبفىالموجزسوى

قانونشرحك!ابفيبالتشريحالمتعلقللقسمشرحهوعند

العروقواتصال،بتشرلإلقلبكبيرةعنايةأولىسيناابن

التنفسبينصلةيرىكانلأنه،الحنجرةوبتشريحبه

ويعود.والعكسالقلبإلىالرئةمنالدموانتقالوالنبض

تصفالتيالصغرىالدمويةالدورةاكتشافشرفله

لابنكانكما.القلبإلىالرئوممبالشريانمنالدممرور

والدواءبالغذاءوالعلاجالعيونبطباهتمامالنفيس

المعلوماتمنولمزيد.النفيسابنانظر:.بالجراحةوالعلاج

الأطباءأشهرجدولانظر:ومؤلفاتهماالأطباءأشهرعن

المقالة.هذهفيمؤلفاتهموأهم

الصيدلة

وتركيبوخصائصهاالعقاقيرفييبحثعلماالصيدلة

النباتبعلميوثيقااتصالآوشصلبها،يتعلقوماالأدوية

حيواني،أونباقطأص!طذاتال!دويةمعظمإنإذ،والحيوان

تحتاجالأدويةالأناحيمياءبمالعلماوثيقاارتباطايرتبطكما

الكيميائية.والقوانينبالمعادلاتودرايةمعالجةإلى

الطبعنمستقلةغيرالأمربادممئىفيالصيدلةكانت

منينتقلالدواءوكان.آنذاكالمعروفالعالماأنحاءكلفي

أعوانوللطبيب،مباشرةالمريضفمإلىالطبيبيدي

صنعبنفسهيتولىثم،الأعشابجمععلىيساعدونه

ذاكفيوكان،المريضمنثمنهوقبضوتركيبهالدواء

إلىالطبمهنةانقسمتوهنا.أ!بيبالقدرحط

ثمومن،وعملينظريأي،وعلاجيتشخيصي:قسمين

كلواستقلالعقاقيرصناعةعنالطبصناعةانفصلت

الصيدلةبامشقلالقالمنأولالرازيوكان.بذاتهمنهما

لاالعقاقيربمعرفةالطبيبجهلأنرأىكما،الطبعن

معرضفيجلياذلكويبدو.الطبممارمشهدونيحول

العقاقيربمعرفةامتحانهلم!أما:الطبيبامتحانعنحديثه

هيالصناعةهذهأنوذأسك،ضعيفةاختبارمحنةأنهافأرى

معرفتهتقصيرأنإلا،المعالجلالطهبيبمسهاأولىبالصيدناني

ومزاولتهعلمهقلةعلىيدلمنهاالالمحتعمالبالكثير

كثيرعنمقصرافاضلاطبيبايكونأنويمكن...ودربته

العقاقيرء!.خلالمن

مستوىارتفع،الطبعنالصيدلةانفصلتأنبعد

وتصريفها،لبيعها)عطارات(حوانيتوأنشئتالعقاقير،

توسعتثم،الأدويةتركيبصناعةلتعليممدارسوأنشئت

صيدليةأولفتحعنتمخضمما،وتحسن!العطاراتهذه

العربوآلف.أم224هـ،621عامبغدادفيالتاريخفي

الدستورأيالأقرباذينبماسمعليهأطلقواماالعلمهذافي

فيالمسلمينمآثرأهممنولعل.الأدويةتحضيرفيالمتبع



445)الصيدلة(والمسلمينالعربعندالعلوم

الحسبةنظامأدخلواأنهم-الصيدلةمجالفي-الحقبةتلك

منفيهايعملحرةتجارةمنالمهنةونقلوا.الأدويةومراقبة

عهدفيذلكوكان.الدولةلمراقبةخاضعةمهنةإلىيشاء،

مهنةمزأوليمنبعضاأنذلكإلىدعاهوقد،المأمون

نأادعىمنومنهمومدلسين،أمينينغيركانواالصيدلة

بماتفقكيفماأدويةللمرضىويعطون،الأدويةكللديه

بعقدالمأمونأمرلذاالدواء.بأنواعالمريضلجهلنظرا

هـ،122)بعدهمنالمعتصمأمرثم،الصيادلةأمانةامتحان

وحذقهأمانتهتثبتالذييمئالصيدلانيأنم(835

النظامتحتالصيدلةدخلتوبذا،العمللهتجيزشهادة

أنحاءإلىالنظامهذاانتقلالعربومن،للحسبةالشامل

0121هـ،648-6)70الثانمطفريدريكعهدفيأوروبا

فيمستخدمةمحتسبكلمةتزالولاأم(،025-

الفصلوعقب.الراهنالوقتحتىالعربيبلفظهاالأسبانية

تفرغإذ،المهنتينكلتاأرتقت،والصيدلةالطبمهشتيبين

إلىالصيدلانيوتفرغ،والبحثالتشخيصإلىالطيب

دستورللصيادلةووضع،البحثطريقعنعملهتجويد

ينص-فيماالدستورهذاوينص،ويلتزمونهعليهيسيرون

علىفحظر،الصيدلةوعلمالطبعلمبينالتمييزعلى

الطيبعلىحظركما،الطبامورفيالتدخلالصيدلى

تحقلاوبذاالعقاقير،بيعمنيفيدأنأوصيدليةامتلاك

يحقولا،رسميترخيصلحاملإلاالصيدلةمهنةممارسة

الصيادلة.جدولفيأسماؤهمأدرجتلمنإلاأيضاذللث

علىالإشرافمدينةكلفيرسميبمفتشيناطوكان

للصيدلةالدستورهذايسرالعقاقير.تحضيروكيفيةالصيادلة

الصيادلةجعلمما،بذاتهقائماعلمابوضوحترتقيأن

خصبامجالأفيهاوجدواالتيالنباتمملكةإلىينتقلون

شروطوفقمنتظمبشكلالطبيةالنباتاتفزرعت؟للعمل

البذورلهاوجلبوا،الحكامرعاهاخاصةمزارعفيخاصة

فعلهماوذلك،الصيادلةيطلبهمكانكلمناللازمة

الصيدلة،مهنةتنظيمووفق.قرطبةفيالاولعبدالرحمن

بامتحانهميقومللصيادلةعميدكبيرةمدينةكلفيأصبح

علىالجديدالدستورفرضكما.القاهرةفيالبيطاركابن

ورقةعلىللمريضأدويةمنيصفونمايكتبواأنالأطباء

وأهلالنسخةالمغربوأهلالدستورالشامأهلسماها

الوصفة.العرا!تى

العقاقيريستوردونالصيادلة.كانالعربيةالصيدلة

الأصلذأتالأدويةا!ستيرادهمعنفضلاالهند،منالنباتية

عقبولكنفيها.تتوافرالتيالبلدانمنالحيوانيأوالنباتى

الصيادلةتوصلالصيدلةمهنةعنالطبمهنةفصل

اكتشفواثم،بأنفسهمالعقاقيرهذهصنعإلىالمسلمون

منمعروفةتكنلمعلاجيةخصائصذاتأخرىعقاقير

تؤخذالتيالأدويةبعضبهاغلفواطريقةإلىواهتدوا.قبل

طعمهامرارةمعاناةالمرضىكفواوبذا،الفمطريقعن

الذيالمبنجتحضيرإلىتوصلواثم.المستساغةغيرونكهتها

المقاومالترياقحضرواكمايخففها،أوالالاميزيل

أساساللعالمالعربالصيادلةقدمفقدوبالجملة.للسموم

الصيدلة.لعلموأصيلامتينا

الأمربادئفىالأطباءبرع.العربيةالصيدلةتأصيل

اقتصرولما.محددةومقاديرنعسبحعسبالدواءتحضيرفي

الفنهذاحذقوا،الصيادلةعلىوتركيبهالدواءإعدادأمر

هذهلخلطدقيقةموازينفاستخدمواكثيرا.بهوارتقوا

خاصةالأمربادئفيسهلاالأمرهذايكنولم.النعسب

بلدكلإنإذ؟الأجنبيالمصدرذاتالأدويةتحضيرفي

علممصادرأهموكانت.ومكاييلهأوزانهلهكانت

أصيلا-علماعندهمتستقرأنقبل-العربعندالصيدلة

وقتناحتىالهنود،عنعرففقدبموفارسالهندكتب

استخراجفيوبراعتهم،بالأعشابالعميقإلمامهمالحاضر،

فيالعامالمبدأكانولما.الأبدانفىآثارهاومعرفةخوأصها

وجدهاأنىالمؤمنضالةالحكمةهوالدنيويةالأموركل

أيديهمإلىوصلماكلالعربتلقففقدبهابمأحقفهو

مااليونانعنأخذواكذلكوالعقاقير.الحشائشعلممن

معأينسبيابممبكروقتفىكانذلكأنإلااستطاعوا،

.والحضارةالعلمبأسبابالإسلاميةالدولةأخذبدايات

فيالطبيةالممادةبكتاباليونانيةالكتبكلبينمنواعتنوا

العينديسقوريدسوضعهالذيالمفردةوالأدويةالحشائش

،!+،حأ!ث!أ"4!ال!أ*حالطبيةاالمادة"هوبهوكتا(م08)زربي

بنحنينترجمة:اثنتانأشهرهامراتعدةوترجموه

قرطبة.فيالصقلىعبداللهأبيوترجمةبغداد،فيإسحاق

خبرتهمبفضل-المسلمونالصيادلةقاملاحقوقتوفي

فاتماواستدراكالكتابهذاعلىبالزيادة-وممارستهم

فىبغزارةوالتصنيفالتأليفبدأثمومن،ديعسقوريدس

حنيفةلأبيالنباتمعجمذلكومن،النباتوعلمالصيدلة

لابنالنبطيةوالفلاحةم(،598هـ،)282الدينوري

لابنالأندلسيةوالفلاحةم(039هـ،)318وحشية

الأدويةعلمفيالمصنفوناستفادفقدالأشبيلي،العوام

لهذاتبعا-لابدوكانوأمثالها.الكتبهذهمنكثيرا

تعديلاتتطرأأن-الدواءصناعةشهدتهالذيالتطور

العقاقيرمنالاستفادةمنوتمكن،الصناعةهذهتؤصل

الصيدلة،أعمالوتبسطيستورد،كانبماباستبدالهاالمحلية

الأدويةخلالهمنتكتشفالنوعيةللجودةمعياراوتضع

لتتماشىوالمكاييلالأوزانتوحيدعلىوالعمل،المغشوشسة

المستوردةالمقاييسعنوالاستغناءالموجودالمقاييسنظاممع

.الموحدةغير
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الأدويةأسماءالعربنق!لما.والتبسيطالاستبدال

لم،وفارسوالهنداليونانكتبصت)النباتية(المفردة

تعرفواالتيتلكوحتىمنها،حضيرعلىالتعرفيستطعوا

منبدهناكي!شلملذاخصائصها،علىيقفوالمعليها

إلىمبكروقتمنذفلجأوا.محلىببديلعنهاالامعتعاضة

مصنفاتووضعوا،الأدويةأبدالسموهفيماالتأليف

وجالينوسديسقوريدسإليهايشرلمالتيبتلكخاصة

الهمديةالعقاقيرمنالشأنهذافيواستفادواوغيرهما،

ضرورةكانتالمحليللبديلاورجةأنإلا.والفارسية

أطصيادلةعتابهفىأصبيرونىاعمهاعبروانتمائية،اقتصادية

أهـهـثنواحيناشىديسقوريدس!منهمكان!!لو:بقوله

وأحصانتوبوادينا،أضاجبافيماعلىالتعرفعلىجهده

هذهطثلىواستجابة."!...يةأدو!طهاحشائشهاتصير

الأعشابامنللاستفادةمحاولاتلعضجرتالحمية

يشبهماتصنيفالأمربادئفيبينهامنكان،المحلية

أصنباتاتاأسماءعلىتحتويجداولهيئةعلىالمعاجم

والفارسيةوانسريانيةواليونانيةالعربيةباللغاتالختلفة

المحاولاتومن.المفردةالأدويةاأسماءبشرحوالبربرية

الذيالصوريالدينرشسيدبهقامماالمجالهذافيالتطهبيقية

،رساميرافقهالسباتاتبهااكتىالمواضعإلىيخرخحان

وهولىالأواالمرةفيأطرساميريهثمويسجلهأصباتافيشاهد

أخاليةاالمرةفيإياهيريهتماغضا،يزاللاأوالإنباتطورفى

:يبسه،نضجهبعدأضةأضااوفى،بذرهوظهوراكتمالهلعد

عنوعنيالأطوار.هذهجميعفىبتصمويرهالرسامويقوم

الصناعةهذهفيترقواانبعدالمسلمينالصيادلةأنالقول

منتستخلصالتيالعقاقيرمنكثيرعنبالاستغناءقاموا

المكروهة.أومنهاالمحرمةل!مميماحيوانيةأجزاء

المصنفينكثرأعليهاحصلالتىالوصفاتكانت

كانأوأصلا،إما،معقدةالمفتوحةالبلدانمنالمسلمين

بعدديتعلقفيماسواءتعقيدهافيالتفنيتعمدونواصفوها

وأإعدادهاأوجنيهاشروطأومنها،تتركبالتيأمحقاقيرا

من.الجديدةالتركيبةاستخدامقبلانقضاؤهاللازمالزمن

معدلةوصصميغإلىالمسلمونالصيادلةتوصلهذاأجل

الزمنمرورجمعاختفتوبذا،الشهيرةالمعقدةللأدوية

عددوازداد،!يبالترمعقدةالأدويةمنالكبيرةالأعداد

الغذائيةوالأدويةالأشربةخاصةالبسيطةالأدوية

إليها.وماوالزينةالوزنتخفيضوأدويةوالمسهلات

تدرهاالتيأ!فيرةاالأرباحالناسرأىلما.الجودةمعايير

غيردخلهافيها،العاملينعلى)العطارة(الصيدلة

للصيادلةوصارالمهنةنظمتأنبعدأنهإلا.المتخصصين

المقتدر.العباسيالخليفةمنبقرارالمتسللوناستبعددستور،

الحسبةأمرالطيبثابتبنسنانبتوليإحكاماالأمراوزاد

دوريةومراقبةومحاسبةامتحانإلىالنظامهذاتحولحيث

ومن.أسبوعكلمرةالصيدأسياتوتفتيم!والمكاسلللأوزان

وفاعليتها،المفردةالأدويةالمعرفةطبقوهاالتيالوقبين

والطعم.واللونالرائحةوفحصالسحة!،أوبالنارالإحراق

علىالعقاقيرفاعليةمدىباختبارالأطباءبعضوقام

علىالزئبقتجربةذلكومنبمالإنسانإعطائهاقبلالحيوانات

كلجمعيذكرسيناابنكانكما.الرازيبهاقامالتيأغردا

منهاجكتابفيجلياذلكونجد،وأوصافهخصائصهعقار

هذافيسيناابنعملجمعالذيالعطارلكوهينالدكان

والمركبةالمفردةالأدويةامتحانسماهفصلشالصدد

كوهينأوردوقد.يستعمللاومامنهايستعملماوذكر

رمعا!ضبطفىالمستعملةأطرتاأغص!!اهداشىأ!صارا

لاالتيالزمنيةالمدةعنفصلإلىأإضافةلاأمحقاقير،اجودد

للأدويةالمميزةوالأوصافبعدها.الإمحتعمالصالحةتعود

طريقعنالغمقهذاكشفوكيفيةبهلغ!وماوأنواعها

للدواء.والفيزيائيةالحسيةالأوصاف

واجهتالتيالعقباتإحدىكانت.والمكاييلالأوزان

قضية-والترجمةالنقلحركةعقب-المسلمالصيدلاني

المركباتأوزانضوئهافيتضبطالتيالمقاييساختلاف

والهنود،الفرسوكذلكأوزانهملليونانكانفقدبمالدوائية

معرفةالأجنبيةالوصفاتتحضيرعندالصعبمنف!صان

فقلمابعضهاعرفوإنفيها،ألمستخدمةوالم!!اييلىزانالأوا

بمقاييسالعملتوحيدأضروريامن!!انأ!ذا.يضبط

نأومرانتجارببعدالصيادلةعواستصاأ.أ!ديهممعلومة

الأوزانبعضتجاهلمنها،أموربعدةالعقبةهذهيتجاوزوا

بدلآمحليةومكاييلأوزانوإدخال،الدخيلةوالمكاييل

والموازينالمكاييلبنالموجودةالنسبوتبسيطعنها،

التيالحبوبوبعضالبذورامشخدامعلىودرجوا.المحلية

الخروبةوالحمصحبةمثلبممعلوماوزنامنهاالواحدةتمثل

الصغرىالوحدةالقمححبةوجعلواالتمر،نواةو

كالتالى:أوزانهماوكانت.للأوزان

لستحراما04حو،قيراط-قمححات4

ليراط2،درهم6،دانق-قمححات8

واحددرهمقيراطا،21-قمححة84ا

قيراطا81،متقال-درهما

دراهم6؟مثاقي!ط4-للأستارا

الرطلمن1درهما،4،الأوقيةا

همارد4افى.،قيةرأ21ط!!شا

نيةلالصيدا-لمكاا

مثقالانبمصعيرةملعقة-احتماموداا

مثقالأ41؟صعيرةصدفة=شاموسات7

مثقالأ28،كبيرةصدفة-تامونا41

متقالأ.42؟حبةسكر-أساتير6
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سرياني،أصلهاكلمةالعقاروتصنيفها.الطبيةالعقاقير

النباتمنبهيتداوىماكلعلىالأمربادئفيوأطلقت

منعلىوأطلق.الأعشابالأدويةأساسكانإذوالشجر؟

العشابونوالشجارونالأدويةبصناعةاشتغل

الأدويةكلليشملاتسعالكلمةمدلولأنإلا،والعطارون

والمعدنية.الحيوانيةفيهابما

خلال-للمرضىتوصفالتيالعقاقيرمعظمكانت

غيرمنشأذات-العربيالطبازدهارفترةمنالأولىالحقبة

المحليةالبيئةمنالأجيالتوأرثتهماكانمنهاوالقليل،عربي

صناعةبازدهارولكن.البلديالطبنسميهأنيمكنماأو

الصيادلةوجد،الطبعنانفصالهاعقبالصيدلة

تركيبإلىفيهانتهواالذيللإبداعخصبامجالأالمسلمون

وقطعوامبسطةمعلومةأوزانذاتالمحليةالبيئةمنعقاقير

إيجادفيالكيمياءعلممنا!شفادواعندماكبيراشسوطا

،الأمراضبعضشفاءفيأثرذاتجديدةأدوية

النشادروملح،الزئبقومركبات،الكحولكاستخراج

ية.الفم!إوالخلاصاتوالمستحلباتالأشربةواخترأع

الأدويةتصنيفإلىالجادالبحثقادهمذلكإلىبالإضافة

أدويةإلىتجاربهمقادتهمكماوقوتها،منشئهاإلىاستناذا

والحنظلكالكافورقبلمنمعروفةتكنلمجديدةنباتية

والحناء.

والبحث،الصيدلةكتبفيالتصنيفكزارةقادت

إلىبالإضافة،جديدةعقاقيرعنكشفالذيالدؤوب

وفقالعقاقيرهذهتقسيمأهميةإلىأصلا،موجودهوما

ذلكعلىالأمثلةونجد،الصيادلةأوالمؤلفونارتاهامعاسر

الطبفيالميدنةوللرازيالحاويفىواضحة

المجصسىوعجاسبنلعلىالصناعةوكاملللبيرونى

سينا.لابنالقانون

لعدةصحيحةأسساالرازيوضع.الرازيتصنيف

وكشفتحضيرهاوطرقأوصافهاوبينصيدلانيةعلوم

تحفظأنيمكنالتيالزمنيةوالمدةوبدائلهاوقواهاغشها

ترابيةموادأ-:أقسامأربعةإلىالعقاقيروصنفخلالها.

مولدةعقاقير-4حيوانيةمواد-3نباتيةمواد2-()معادن

:أنواعسبعةال!ولالصنفتحتوذكر)مشتقات(.

الزرنيخ،وهيوالمتسامية(،المتطايرة)الموادأرواح-أ

وهى:،أحجار-ب.لكبريتوادر،والنشا،والزئبق

حمضصناعةفيوتستخدم)البيريت(،المرقشيتا

)أكسيدوالتوتياءص!32.3الجزيئيةوصيغتهالكبريتيك

)كربوناتواللازورد2.ول5الجزيئيةوصيغته(،الخارصين

ولح.3(2)+هح2)70الجزجميةوصيغته،(يةالقاعدالنحاس

.حول2(ه2)ثممح30الجزيئيةوصيغته،(خيتلملاا)هنتجلدوا

المتحدةالقاعديةالألومنيوم)فوسفاتوالفيروزج

.لاحاول6)40!(02+85)+ه(4الجزيئيةوصيغته(بالنحاس

2ء3،الجزيئيةوصيغتهالمتبلر(الحديديك)أكسيدوالشاذنج

الزرنيخ(30)بياضوالشك.الرعافلوقفواستخدمه

الرصاص)كبرتحيدوالكحلول.32؟هالجزيئيةوصيغته

المايكاأيوالطلق.كا!3الجزيئيةوصيغتهالأسود(

والجبساخر(.فلزمعالمقحدةالألومنيوم)سليكات

وهوالأسودوالزجاج.02+4203،حالجزيئيةوصيغته

الأحمرالزاجومنها؟زاجات-ج.المعروفالزجاج

بوراتوتشمل؟بوارق-د.والشبوالأخضروالأصفر

،والنطرون،الصموديوموبيكربونات)البوراكص!(،الصوديوم

والمل،الطعامملحومنها،أملاحهـ-الأكاسيا.وصمغ

)مزيجوالقلي(،الإنجليزيالملح؟المغنسيوم)كبريتاتالمر

وكربوناتالصوديوموهيدروكسيدالصوديومأكسيدمن

المتبلرة(،الصوديوم)كبريتاتالصخريوالملح،الصوديوم

وهي:؟أجساد-و.(الكالسيوم)هيدروكسيدالمطفأوالجير

والخارصين،والرصاصوالحديدوالنحاسوالفضةالذهب

منهاالرازيوذكر؟إعناجاصات-ز)القصدير(.والأسرب

.)اليوريا(لبولاجوهر

قوىيذكرالنباتيةالموادأيبمالثانيالصنفوفي

الأدويةفيهورتبوالثمار،والشعيركالحنطةالحبوب

بالياسمين.ومنتهيابالأقحوانمبتدئاالمعجمحروفحمسب

والمخ،البيضيذكرالحيوانيةالموادأي،الثالثالصنفوفي

.والصدفوالقرونوالمرارةوالدموالقحفوالشعرواللبن

فقد)المشتقات(المولدةالعقاقيروهوالرالغالصنفأما

الجرأفيتتشبهسوداءمادةوهىبمالمرتك1-منهاذكر

5؟ع،الجزيئيةوصيغته(،الرصاصأكسيد)أول

الجزيئيةوصيغتهالأحمر(،الرصاص)أكسيدالإسربخ2-و

بهاالقاعديةالنحاسخلاتوهوالزنجاربم3-ولأ!(،)403

(،الزئبق)كبريتيدالزنجفر4-و،النحاسبعفكربونات

مادةوهيالحديدبمزعفران5-و!+(،)3الجزيئيةوصيغته

ثنائيفيهاالحديديكونالحديدوزأكسيدمنتتكونصحفراء

التكافؤ.

فيالتأليففكرةالبيرونياقتبس.البيرونيتصنيف

كتابهفيذلكويبدو،الرازيمنوتسميتهاالأدويةعلم

الرازيخبرةلهتكنلمولكن،الطبفىالصيدنةالمشهور

أفادالتيالأوجهومن.المجالهذافيشهرتهولاوتجربته

الاسرارسروالحاويكتابيهإلىإشارتهالرازيمنفيها

الموادهذهوصنففيهما.ذكرتالتيالموادأغلبوذكره

رتبهاأنههوواحدبفارقالرازيفعلهلمامشابهاتصنيفا

ترتيبارتبهاقدالرأزيكانبينما)ألفبائيا(معجمياترتيئا

إلىالعقاقيرالبيرونييصمنف.إلخ(...هوز)أبجد،أبجديا

هوماومنهابمسموم3-أغذية2-أدويةأ-أنواعثلاثة
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عمليتيإلىأشارمنأولوهو.مركبهوماومنهامفرد

لنجاحشرطاوجعلهماأمحقاقير،افىوالحذفالتبديل

لأمرينحاجةأعظم"!الصيدلاني:أ!فقاالماهر.الصيدلانى

عقارنقصانهووالحذف.التبديلوالاحرالحذفأحدهما

فإن؟كثيرةعقاقيرمنيتألفدواءتركيبفييدخلواحد

فعلىاستخدامهدونأسبابحالتلكنتوافرأوشوافرلم

أمحقار"!بماذلكدونالتركيبةوإتمامعنهالا!شغناءالصيدلاني

منكبيرعددعنالصيادلةاستغنىالنسقهذاوعلى

أ!ا.الإسلاميالدينلتحريمنظراال!صيهةالحيوانيةالعقاقير

وأكلهاالمركبمكوناتتكونعندمافيحدتالتبديلأما

منتأتيراأقلبدائ!!أ!اولكن،موجودةغيربعضها

يقدمأنالحالةهذهفىىالصيدلافعلى،الأصليةالمكونات

نوعيةتدنيمنالرغمعلى،لديهتوافرمماالدواءصنععلى

الدواءمشاكلةعلىالحفاظذلكفىمراعئا،البدائل

اللأصلي.

المجوسيعباسبنعليعمل.المجوسيتصنيف

علىالصناعةكاملكتابهفىم(399هـ،383)ت

المفردةالأدويةفصنفوقواها.لمنشئهاوفقاالأدويةتصنيف

النباتيالمنشأذاتالعقاقيرفقسممنشئها؟إلىبالاستناد

،وأصول،وراقوأوبذور،،وحبوب،ئشحشا:إلى

قيرأعقااماأ.هاندوأ،ثماروأ،زهاروأ،صماغوأ،تراوعصا

،وأملاحويى!،،رأح:إلىفقسمهاالمعدنيالمنشأذات

الحيوانىالمنشأذاتأمحقاقيراقسمكما.وحجارةوأجساد

،وأبوال،ومرارات،وأنفحات،وبيضودماء،،ألبان:إلى

قسمهافقدقواهاحيثمنأماولحوح!.،وشحوم،وأزبال

وأالطبائعوسماها؟الأولالقوى-أأقسامتلاثةإلى

وتقسم.واليبوسةوالرطوبةوالبرودةالحرارةوهيبمالأمزجة

حيثمنأربعدرجاتإلىالأمزجةهذهمنواحدةكل

لمإذاالأولىالدرجةقوةتحتالعقارفيصنفتأثيرها،قوة

إذاالثانيةالدرجةمنويكونملموسا،تأثيراالبدنفييؤثر

الثالثة،الدرجةفيفهويببنولمأضروإذايضر،لملكنهأثر

الحالةهذهوفيبل!إذاالرابعةالدرجةقوىمنويكون

تحتهاصنفوقدبمالثوانيالقوى2-ساما.الدواءيسمى

للسدد،والفتاحة،الملينةالقوى:بينهامنكثيرةأنواعا

لأفواهوالمفتحة،والملطفة،والخلخلة،والمصلبة،والمنضجة

للوجع.والمسكنة،والجاذبةلها،والمضيقةالعروق

للحصى،المفتتةتحتها:وصنفبمالثوالثالقوى3-

والمولدة،للمنيوالمولدة،للطمثوالمدرة،للبولوالمدرة

تصنيفوللمجوسيالصدر.فيمانفثعلىوالمعينة،للبن

ومر،حلو،إلىويقس!هاطعمهاحيثمنللعقاقيرفرعي

)عسر(وعفص،ومالح،وحريف،ودسموحامف،

صنفهافقدالمركبةالأدويةأماله(.الاطعموتفه،وقابض

والجوارشنات،والمعاجين،الترياقات:أهمهاعدةأنواعإلى

،للعوقاتوا،لنقوعاتوا،والمطوخات(تضما)ها

،تلمربياوا،لأشربةوا،همالمراوا،نهالأدوا،صللأقراوا

.ل!...تلمقيئاوا،غرلغراوا،ترورالذوا،لكحالأوا

تصنيفهفيسيناابنيختلفلمسينا.ابنتصنيف

ونباتية،،معدنيةإلىقسمهافقدسبقهعمنكثيراللأدوية

الأماكنمنكانماعندهالمعدنيةالأدويةفأفضل.وحيوانية

وأفضل؟الكرمانيوالزاجالقبرصيكالقلقندبهاالمعروفة

البستانية،منتأثيراأقوىلأنهاالبريالنوعأضباتيةاالأدوية

منيؤخذماالحيوانيةالأدويةوأفضل،اضيةتفوتوالحبلية

التصنيفهذافىوذكر.اشبيعفصلفىأصشابةأالحيوانات

تصنيفالهأنكما.نباتىأصلذومعظمهاعقار006نحو

التصنيفالانعليهيطلقأنيم!صماهواحر

الأدويةفصنفالعقاقير(،علم)تصنيفالفارمماكولوجى

لائحةفىووضعهافيها،تعم!!التيالأعضاءحمسب

الأرايج.2-والمعاجينالترياقات-أ:تتضمن

والوجوراتالسفوفات-4الجوارشنات3-)العطريات(

المربيات7الأشربة6-اللعوقات-5(بالفم)مايعطى

-01والحبوب()خلاصاتالسلافات9-الأقراص8-

للس!ومدراستهوفى.والضماداتالمراه!اا-أالأدهان

فاعلةوسمومفيها،بكيفيةفاعلةسمومنوع!تبمإلىصنفها

وحيوانية.ونباتيةمعدنيةسمومإلىصنفهاحصما.بصورتها

فيالمسلمونالصيادلةالشحدمالعقاقير.تحضلر

بعضهاظل؟مبتكرةطرفاوتركيبهاالعقاقيرتحضيرع!ليات

نأفنجدالمبدأ.حيثمنالحاضرالوقتحتىبهمعمولأ

الملغمة"2-السوائللفصلالتقطير؟-أاستخدمالرازي

الشوائبلإزالة،التنقية3-الأخرىبالمعادنالزئبقلمزج

حالةإلىثمبخارإلىالصلبةالموادلتحويل،التسامي4

التصعيد،5-،السيولةبحالةالمروردونثانيةالصلابة

بعضلتحضير،التشويه6،المتصاعدةالموادلتكثيف

ياضافةالموادبعضلصهر،التشميع7-خاماتها،منالمعادن

وتحويلالتبلرماءلإزالةالتكليسبم8-إليها،أخرىمواد

لفصلالتبلر،9-،متبلرةغيرمساحيقإلىالمتبلرةالمواد

الشوائبلفصل،الترشيحأ-.،المذابةالموادبلورات

هذهعلىتأتيوسوف.نقيمحلولعلىوالحصول

العملياتعنحدسناعندالتفصيلمنبشيءالعمليات

المواد.تحضيرفيالعرباستخدمهاالتيالكيميائية

ينبغيالتيالقوانينأبانفقدالمجوسيعباسبنعليأما

المفردةللأدويةالصحيحةالأوزانإليللوصولحذقها

هذهمقاديرأنووضح،المركبةألادويبماتركيبفيالداخلة

كانإذاكبيرمقدارمنهيؤخذ:أضالىكاتكونالأدوية

استعمالهفيكانإذاأقلكمياتمنهوتؤخذ.المنافعمتعدد
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عدةالمركبالدواءفيدخلتإذاوكذلكالضرر،بعض

الدواءسكبقبلالصيدلانيوعلىالتأثير.نفعرلهاعقاقير

المفردالدواءاختباريحسن-االتاليةالخطواتاتباعالمفرد

ينتخب4-الصموغيعالج3-وينخلهيسحقه2-

فيماحرقهمنلابدمابحرقيقومء-ويفحصهالعسل

مقاديريأخذ6-والحيوانيةالمعدنيةالمركباتببعضيختص

المعاجينلصنعالمدقوقةالأدويةمعمتناسبةبمقاديرالعسل

تستويحتىويخفقهاالمحلولةالصموغويضيف،الدوائية

دونالصينيالخزفأوالفضةمنإناءفيالتركيبةتحفظثم

لعمل7-التنفسمنالدواءيتمكنحتى،غلقهيحكمأن

فيالشرابأوالماءمعالمسحوقالدواءيمزجالأقراص

ثمومنويستويينعمحتىجيدأدقاويدق)المدق(الهون

الظل.فىتجففثمعجنتالتيالكتلةتقرص

أربطرق:المفردةالأدويةتحضيرفيسيناأبنذكر

كأصلالعنيفالطخ:درجاتعلىويكون؟الطبخ-ا

المدرةكالأدويةالمعتدلوالطخوالزرنباد.والزرواندالكبر

زيدتإذاالذيالافتيمونمثلالهادئوالطبخ.للبول

الأدويةمنوهناكبمالسحق2-.قوتهتحللتطبخهدرجة

وأكثركالسقمونيا،قوتهاالشديدالسحقيفسدما

ومن.أوفقبالرطوبةوتحليلها،الخاصيةهذهلهاالصموغ

الإفراطعنديتغيرأوالدوائيتأثيرهاينقلبماالادويةهذه

منتأثيرهينقلبالذيالكمونىكالدواء،السحقفي

الأدويةبعضوتحضربمالحرق3-.للبولمدرإلىمسهل

لكسر:أهدأفخمسةمنواحدلتحقيقالدواءبحرق

وأ،النورةمثل،حدةلإكسابهأوالزأجمثلبمحدته

مثلللعسحق،لتهيئتهأوالأيل،قرونمثل،لتخفيفه

.العقربمثلبمجوهرهفىرداءةلإبطالأو،الإبريسم

فيه؟المحرقةالخاصةإزالةإمامنهوالهدف؟الغسل4-

استبعادأوكالتوتياء،وصقلهاأجزائهتصغيرأو،كالنورة

سيناأبنمزجوقد.الأرمنيكالحجرفيهامرغوبغيرقوة

تارةوالعصيروبالسكرتارةبالعسلالأدويةآخرونوصيادلة

علىجعلوهاماوكثيرامستساغا،طعمهاليصبحأخرى

أولسيناابنوكان.رائحتهالإخفاءوغلفوهاأقراصرهيئة

كما.والفضةبالذهبالحبوبتغليفطريقةامشعملمن

فيبالكبسالأقراصحضرمنأولكانالزهرأويأن

خاصة.قوالب

بادئفيالمسلموناعتمد.العرباستخدمهاعقاقير

فيسبقتهمالتيالبلدانمنالمستجلبةالأدويةعلىالأمر

الطبفينحبرةلهمصارتأنبعدأنهإلا،المجالهذا

منكثيرةأنوأعاستنباطأواكتشاففيشرعواوالصيدلة

العربوضعهاالتيأسماؤهاذلكعلىتدلناالعقاقير،

وأبصورةأخرىلغاتفىمستخدمابعضهايزالولا

السنامكة،:اكتشفوهاالتيالنباتيةالأدويةفمن.بأخرى

والرواند،والكافور،السكر،معوالكرنب،والصندل

وحب،والحنظل،والقرنفل،الهنديلتمروا،والمسك

،لمقيىءالجوزوالمر،وا،لطيباوجوز،لعنبروا،لحروسا

والمن،،والبلسم)الألونيت(،الذئبوخانق،والقرفة

العربي.والصمغ،والعسل

فىساعدهم،كثيرةطبيةمستحضرأتركبواكما

؟المستحضراتهذهومنالكيمياء،فينبوغهمذلك

واللزوق،،والمساحيق،والمراهم،الختلفةالمعاجين

والأشربة،،الملينةوالحقنوالسعوط،والكحل،والدهانات

وأدويةوالمستحلباتالكحولاخترعواكماالمقطر،والماء

والخلاصاتوالذرورات،والسفوفات،واللعوقاتالقيء،

لأولالمراهمتركيبفيالزئبقالرازيواستخدم.العطرية

المسلمينالأطباءأنكما.القردةعلىمفعولهوجربمرة

ووصفوا،للقلبدواءالبنشجرةبذوروصفمنأول

اللوزتينلالتهابعلاجاالمطحونةالقهوةالبنحبوب

الكافورووصفوا،الملتهبةوالجروح)الزحار(والدوسنتاريا

بإضافةالعقاقيربعضقوةمنخففواكما.القلبلإنعاش

القرنفل.أوالقرفةإلىبالإضافةوالبرتقالالليمونعصير

منتركيبهايتمالتيالترياقاتعملإلىتوصلواكما

تركيبوحسنواالعقاقير،مئاتمنأحياناأوعشرات

فىوغيرهماوالأفيونالحشيشواستخدمواوالزئبقالأفيون

استخدمهاالتيالعقاقيرأهمقائمةانظر:ادتخدير.

.العربالصيادلة

أطلقمنأولكان.مؤلفاتهموأهمالصيدلةرواد

عيسىقريشأباالعباسيالعصرفىصيدلانيلقبعليه

بهابعثالتيالحملةفىصيدلانياكانفقدالمتطب،

.العباسبنيبلادفيحظوةنالوقدسنقار.لمحاربةالمنصور

صفةعليهغلبتطبيبأولظهرالصيدلةمهنةبتطورثم

أحدكانالذيالخوزيماسويهبنيوحناوهوالمميادلة

صيدلانيكتابأولظهرثم.إسحاقبنحنينمعلمي

التاسعالقرنأواخرفيالكبيرالأقرباذيناسمهبالعربية

هـ،255!تالكولصئسهلبنسابورألفهالميلادي

نوعيةقفزةقفزتوالطبالصيدلةصناعةأنعلىم(.986

العالمكلفيوإنما،فحسبالإسلامىالعالمفيليس

خمسبظهور؟الميلاديينوالعاشرالتاسعالقرنينخلال

فردوس:هيبالعربيةكتبتصيدلانيةطبيةموسوعات

كاملو،للرازيالحاويو،الطبريسهلبنلعليالحكمة

سينا،لابنوالقانون،المجوسيعباسبنلعليالصناعة

هذهوختمت.للزهراويالتأليفعنعجزلمنوالتصريف

الجاحبكتابيالميلاديعشرالثالثالقرنفيالطفرة

هـ،646)تالبيطارلابن،والأغذيةالأدويةلمفردات
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العربالميادلةاستخدمهاالتيالعقاقيرأهم

بريسمل!ا

لمسكابوأ

تر!لأا

ثمدلإا

لأراكا

لأرزا

لآسا

نقحو!لأا

لبانلأا

هليلجلأا

بوخ!البا

البنشجرةبذور

البصل

البطجخ

البقم

البلسم

البند!

البنفسج

والأحرالاليصالبهمى

البورق

قاتلترياا

التمر

الهنديلتمرا

التنول

التوتياء

لتينا

الثوم

لزوأنالجورا

لطيبالجوزا

لمقئالجوزا

الرمانحب

العروسحب

الشريطححر

القمرححر

الحشيق

الحصرم

الحلبة

الحناء

الحنظل

الخباري

الخرنوب

يقلحشخاا

باتلخضاا

لخطمىا

لحلنحادا

لحلا

الشنبرخيار

البلساندهان

الترنجدهن

القسطدهن

الكاديدهن

الذراربح

الدهب

الراوند

التفاحبىب

الحوزر!

الرمانرب

السفرجلرب

السكرتوترب

الرماد

الزئبق

الزاج

الربيب

الزراوند

لزرنباءا

الزرنيح

لزعفرانا

الحروعزيت

الحسىست

العطارلداودالأعيانودستورالدكانمنهاجوأم(،942

العلماءهؤلاءساه!اوقدام(.026هـ،658بعد)ت

والصيدلانية.الطبيةالصناعةتقدمفيوافر2بقسطوغيرهم

بعضهم.إسهابمعلىوقفةيليوفيما

الطبريسهلبنعليالحسنابوكان.الطبريإسهام

الطبحقلوكان.إسهاماتهعلىأثنىالذيللرازيأمشاذا

نأنجدلذا؟أصيدلةواالطببينيجمعالطبريعهدعلى

بالصيدلة.الصبالمزجصادقةصورةالحكمةفردوسكتابه

الطبلفنونجامعالعربيةباللغةمؤلفأقدمالكتابوهذا

منأثرهواقتفىبعدهجاءلمنالطريقمهدوقد.والصيدلة

سبعةعلىواحتوىسينا.والنوالمجوسيالرازيأمثال

063إلىمفصلةمقالة03الواحدالبابتضمن،أبواب

عنمقالاتمعتوبه،للصيدلةالسادسالبابأفردفصلا.

المفردةالأدويةعنفيهاتحدث،والسمومالطبيةالمادة

،الأرضمنالمتجليةوالأشياءوالصموغ،والمركبة

وقوىواشجاح،والرمادا!دخانواوالمعادنوالأصداف

والسموموحفظها،الأدويةوتحضير،الختوموالطينالأرض

والأشربةوالربوبوالجوارشناتوالأقراصوالترياقات

والمراهم.،وال!دهان

السعوط

سسفرجلا

البلحسفوف

الرمادحبسفو!

السقمونيا

الحيوانيالسم

المعدنىالسم

النباتيالسم

السماق

السنامكة

الحلوالشرأب

الشوكران

الشعير

الصبر

الصعتر

الصندل

الطباشير

البرصطلاء

العسل

العنا!

العنر

الندعود

القرع

الصينيةالقرفة

الأيلقرر

القرنفل

القصص

القلقند

فورلكاا

لكحلا

لكر!ىا

كملكرا

لكمونا

بةلكماا

للبأا

الكرنبلعوق

اللوزلعوق

اللوز

الليمون

المقطرالماء

الوردماء

المحلب

المر

الأسفيذاخ!مرهم

الزفتمرهم

النحاسمرهم

المك

المعاصت

المن

لمورا

رتجلناا

البريالنات

البستاكطالنبات

الجبلىالبات

النخالة

النرجس

النشادر

النالرون

النعناع

النورة

/الهيلالهال

الهليبرر

اله!ندباء

!اح!رراليبروح

نيسوذلأالملينسونا

منأكثروكيميائياطبيباالرازيعرف.الرازيإسهام

ساعدهأيضا،الصيدلةفينبغل!صهآخر،علمأيإلىنسبته

نادىمنأولوهووالكيمياء.الطبفينبوغهذلكفي

:عصرهلأطباءيقولوكان،الطبعنالصيدلةبا!شقلال

العاملسيكونالذيالوحيدالعلمهوالصيدلةعلمإن

أولكانالمنطلقهذاومنوال!جمياء،الط!بينالمشترك

نأويم.الصيدلةفيالكيميائيةالمركباتأدخلمن

نأإلا،كبيرةبفترةبعدهحدثالطبعنالصيدلةانفصال

الحاويوكتابه.ذلكإلىالإشارةفيأولآلهيعودالفضل

بالعربيةكتبتوالمداواةالأمراضعلمفيموسوعةأضخم

هذامنالأخيرةالأجزاءخصصوقدالحاضر.عصرناحتى

،المفردةالأدويةقوىتناولوفيهابمللصيدلةالكتاب

قبلالجزءعنوانوكانعقار.009نحوفيهاوأحصى

بقوله:لهوقدمالطبصيدلةالموسوعةهذهفىالأحير

خالصهاورديها،جيدهاوتمييزها،بالأدوية"!المعرفة

كما-ضرورةللطبببلازمليسكانوإنومغشوشها،

رأيتولذلك.بهوأزينأحرىفهو-الناسجهاليحسبه

ضرورياالطبمنجزءايكنلموإن،الفنهذاأجمعأن

الطبصيدلةبابفيالرازيوتناول".يخصهكتابفي
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غشهاوكشفتحضيرهاوطرقوالمركبةالمفردةالأدوية

الكتابأجزاءاخروفي.والمكاييلالأوزأنتناولكما

وأدوية،والأشربةالأطعمةاستعمالقوانينعنتحدث

بلغتكثيرةكتباالحاويجانبإلىالرازيوصنف.الزينة

ماتداركوالجامعالمنصوريفيأنهإلا،كتاب002نحو

الصحيحةالأسس!ووضع.والصيدلةالطبفيذكرهفاته

علموكذلكتحضيرها،وطرقصفاتهاوبينالعقاقيرلعلم

المرأهم،فيالزئبقأدخلصتأولوهو،الصيدليةالكيمياء

والسكريةالنشويةالموادمنالكحوللتحضيرطريقةوابتكر

بأنقولوهناك.الجروحتطهيرفىواستخدمه،المتخمرة

(حيوي)مضادللجراثيممضاددواءاكتشاففيالفضل

فيالفطريوالعشبالخبزعفنأضاففقد،للرازييعود

الأحماضبعضوحضر.المتعفنةالجروحتعالجالتيأدويته

زيتأوالأخضرالزاجو!مماهالكبرشيكحمضمثل

قصرفيالحيوانيالفحمامعتخدممنأولكانكما.الزاج

الألوأنلإزالةمستخدماالفحمهذايزالولابمالألوان

بينفرقمنأولوهو.العضويةالموادمنوالروائح

منالرغمعلىالبوتاسيوموكربوناتالصوديومكربونات

الوزنقاسمنأولوكانخصمائصهما.فيالكبيرالتشابه

الميزانعليهأطلقميزانامستخدماالسوائلمنلعددالنوعي

الطبيعى.

بكتابهالمجوسيعباسبنعلىاشتهر.المجوسيإسهام

الطبفيالوحيدالمرجعظلالذي،الطبيةالمناعةكامل

سينالالنالفانونكتابظوأنإلىطويلةفترةوالصيدلة

وتذكرجزئيا.الصناعةكاملوتركواالناسإليهفانصرف

والقانون،أبلغالعملفيالمناعةكاملأنالتراجمبعض

الكتابين-بينقارنممن-المحدثينمنوهناك.أثبتالعلمفي

طريقهالكتابهذاوأخذ.القانونعلىالكاملرجحمن

هـ،471)تالإفريقيقسططينترجمهعندماأوروباإلى

إلىونسبهسالرنوجامعةفيالطبمدرسةعميدام(780

أسطفانقامأنبعدإلاالسطوهذايكتشفولم.نفسه

ثمومنأم227هـ،625عامثانيةبترجمتهالأنطاكي

بمقسمينعلىال!ضابويحتوي.المؤلفاسمعليهأثبت

بالصيدلةيختصوما.مقالة02شضمنانوعملينظري

والعاشعرة،الثانيةالمقالتينفيالعمليالقسمفىورد

والأدويةومنافعهاوامتحانهاالمفردةالأدويةوعنواناهما

خمسةالمفردةالأدويةتحتويورد.التوالىعلىالمركبة

ل!وأنواعه)اختباره(،الدواءامتحانأهمها:باباوخمسين

والمدرة،للحصىوالمفتتة،والمسكنة،والمذيبةالملينةالأدوية

،كالأوراقالنباتاتمنتؤخذالتيالعقاقيروأنواع،للبول

وما،المعادنمنيؤخذوماوالصموغ،والثمار،والبذور،

.إلخ...والمقيئةالمسهلةوالأدويةالحيوانمنيؤخذ

الترياقاتأهمهاباباثلاثينالمركبةاللأدويةتحتويورد

والسفوفات،،والمنقوعات،والمطبوخاتوالمعجونات

والربوب،،والأدهان،والأكحال،واللعوقات،والأضمدة

الرعافوأدوية،والذرورأت،والجوارشنات،والأقراص

وكانونحوها.والجربوالبرصوالبهقوالكلفوالسمنة

أمكنمتىبالأغذيةبالعلاجأولأالمريضينصحالرازيمثل

إذاالمركبةللأدويةيلجأوكان.المفردةفبالأدويةوإلاذلك

.المفردةوالأدويةبالأغذيةالعلاجتعذر

الطبحقلىفىسيناابنأهميةتأتيسينا.ابنإسهام

والتطبيقاتالنظرياتحددالذيالعالمأنهمنوالصيدلة

العصورتقابلالتيالإسلاميةالحضارةأزدهارعصرفي

طليعةالطبريسهلبنعليكانوإذاأوروبا.فيالمظلمة

النهضةهذهقمةفإن،الإسلاميةالعلميةالنهضةعهد

علمتناولفقدسينا.ابنالرئيسالشيخعهدفىكانت

خمسةمنتتكونالتي-القانونموسوعةفىالصيدلة

الثانيالكتابيحتوي.والخامسالثانيالكتابينفي-كتب

النباتاتمنكبيرأعددافيهوذكرالمفردةالأدويةعلى

والصينيةوالفار!سيةالهنديةوكذلكالمنشأالعربيةالطبية

المركبةالأدويةفيهتناولفقدالخامسالكتابأما.واليونانية

معدنيأوحيوانىمصدرذاتكانتسواءتحضيرهاوطرق

مركبدواء008علىيربوماوحضر.نباتيأو

طويلا.زمنابعدهممنأوروباأهلثمالمسلمونامحتخدمها

القسميتناولبمقسمينإلىينقسمالثانيوالكتاب

ومفعولهوصفاتهواختيارهالدواءماهيةفيأبحاثاالأول

الأعمالبعضتأثيرالكتابهذافيوشرح.حفظهوطرق

مفعولهاتفسدقدالتىالمفردةالأدويةعملفيالصيدلانية

ذلكمنوذكردواء.كلموأصفاتتراعلمإذاتقللهأو

الشديدوالسحق،والخفيفوالمعتدلالعنيفالطبخ

يكعسبالذيأو،الحدةيكسرالذيالإحراقو،والمفرط

غيرالقوةيزيلالذيأو،الحدةيلطفالذيأو،الحدة

اسمعليهاأطلقجداولالجزءهذاإلىوأضاف.المرغوبة

اثنيوجعلهاعضو،كلعلىدواءكلأثرفيهابينالألواح

لغةفيعليهنطلقأنيمكنتصنيفوهولوحا؟عشر

علم)تصنيفالفارماكولوجيالتمنيفالعصرصيادلة

علىفيحتويالثانيالكشابمنالثانيالقسمأماالعقاقير(.

وتعرضألفبائياترتيبابترتيبهاوقامذاتها،المفردةالأدوية

المعلوماتعقاركلأماموذكرعقار006لنحوبالتفصيل

فعله4-طبعه3-اختياره2-هيتهما-أ:التاليةالمست

مصدرهبعضهاإلىيضيفوقد،سميته6بديله5

الجغرافي.

ويقسمها،المركبةالأدويةفيهيتناولالخامسوالكتاب

لأنوذلك،ويابسةورطبة،وباردةحارة:إلىلخواصهاتبعا
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الكائناتجميعتركيبأنمنمستمدةالعلاجفيلظريته

كيفياتوأربع)عناصر(أسصقسات!أربعةعلىيقوم

الأخلاطتعادلمنسأتىالصحةللوغوأن.متضادة

اسموداءوالمرةوالبلغمالدموهي،الإنسانجسمفيالأربعة

نأمنالرغموعلى.المزاجاسمعليهاوأطلقوالصفراء

سيناابنعليهاعولالتيوالأخلاطالأمزجةواالقوىنظرية

غيرتعد،الأدويةتأثيرآليةشرحفيأطباءمنممبقهومن

لعشرينوصفاذكرأنه،إلاالراهنالوقتفيعلميامقبولة

الصناعة،!ملفيالمجوسىذكرهمماأكثردوأئيافعلا

فىيورد!صما.الحديثالطبعلمافىأهميتهممهاولكل

شىاشاتبةا!ركباتمنعدداالخامسالكتا!مقالتي

إلىااللإضافةباالمجربةالمركبةال!دويةمنوعددأ،ال!قرباذينات

الأوزاناذكريفوتهولا،الأدويةاتركيبعلماأصول

بالإضافةآنذاكالإسلاميالعالمفيالمستخدمةوالمكاسل

.الرومعندماإلى

عباسبنخلفالقاسمأبواشتهر.الزهراويإسهام

الإسلاميالعلمازدهارعصرفيالجراحةأبوبأنهالزهراوي

المفردةبالأدويةخبيراوكانأوروبا.فيالمظلمةالعصور-

التأليف.عنعجزلمنالتمريفمؤلفاتهوأشهر.والمركبة

علىأوروبامنهأفادتطبيةمعارفدائرةالمؤلفهذاويعد

كتابيحتلهاكانالتيالمكانةواحتل،قرونخمسةمدى

أصيدأ!ةااشهراويحصقدو.الحراحةفيالإيجنطيبولس

وعثرينسبعةلهاأفردإذكبير،بنصيبال!صا!هذافي

تماول.الكتابضمهااشتيمقالةالثلاثينبينمنبابا

ودراسات،الصيدلانيةالأش!صالالأبواباهذهفيالزهراوي

القلبأدويةمثلبممعينةأمراضمعالجةتخصأدويةعن

فيكتبهماوأفضلالنساء.وأمراضوالباءةالسمنةوأدوية

ترجمتوقد92.و28المقالتينالصيدلةعنالكتاب

هـ،876عامالبندقيةفيوطبعتاللاتينيةإلىالأولى

كيفيةفيهاتناول،صيدلانيةمقالةأشهروكانت.أم471

وذكروتنقيتها،والحيوانيةوالنباتيةالمعدنيةالعقاقيرتحضير

اليونانية:هيالعربيةجانبإلىلغاتبأرلغالعقاقيرأسماء

يطلقأنيمكنعملوهو.والبربريةوالسريانيةوالفارسية

كما.اللغاتالمتعددالصيدلةمصطلحاتمعجمالانعليه

والصيدلانية،الكيميائيةوالأجهزةالأدواتألمحماءأورد

-وجدتإن-مصادرهاوذكرالمفردةالأدويةوأبدال

الدواء.صلاحيةتاريخأيبموالمفردةالمركبةالأدويةوأعمار

الأوزانذكرعلىالخهايةفيأتى!مبقهمنفعلوكما

منأولالزهراويوكانألفبائيا.ترتيباورتبهاوالمكاسل

منوأولالبسيطالعسلشرابترولقفيالفحمامعتحدم

ان!:.الدوائيةالأقراصلصنعالكبسقوالباممتحدم

القاسم.أبو،الزهراوي

الغافقيمحمدبنأحمدجعفرأبونال.الغافقيإسهام

كتابهصنفأنبعدعظيمةشهرةأم(165هـ،056)ت

مندواء000.1مننحوافيهجمعوقد.المفردةالأدوية

تحضيرطرقوشرحدقيقاوصفاووصفهاالمفردةالأدوية

الأسبانيةالنباتاتبينهامنوأوردواستخدامها،بعضها

كما.والبربريةواللاتينيةالعربيةمقابلاتهاووضعوالإفريقية

ديسقوريدسذكرهماكلالكتابهذافياستقصى

تماماملمايكونأنأطيباعلىأنيرىوكان.وجالينوس

فىيتدخلأنينبغيلالكنه،لمرضاهيصفهالذيبالدواء

نأينبغيالذيللصيدلانيذلكيتركبلالدوأء،هذاصنع

وإلىتحضيرها.وطرقالأدويةاستعمالعلىأمصلغاي!ضن

كتماباسمهآخرمصنصأصهالمفردةالأدويةحانب

وعقاقيرلنباتاتملونةصورة038علىيحتويالأعشاب

دقيقا.رسمارس!ت

أحمدبنعبداللهمحمدأبويعدالبيطار.ابنإسهام

النباتعلماءأكثرأم(482هـ،466)تالبيطاربن

مختلففيالنباتاتفحصفيوأدقهمإنتاجاالمسلمين

العالمأقطارمنكثيرفىتجولفقدبموالبلدانالبيئات

وعني،والنباتاتج!إلحشائشفيرغبةآنذاكالمعروف

كثيرةكتئاآلفوقد.وبيئتهزمانهفينباتكلبدراسة

أوسعوكان،والأغذيةالأدويةلمفرداتالجامعأهمها

الممتدةالحقبةطوالأضباتاوعلمأ!يدلةافىكتابوأه!

وقد.الميلاديعشرأصسادساالقرنإلىديسقوريدسمن

الأدويةمنصنف1،ء..مننحواالكتابهذافيذكر

جديدصنف003بينهامن،والمعدنيةوالنباتيةالحيوانية

منهجهالكتابهذايميزماأهمولعل.بنفسهاكتشفها

أخطاءفىوقعواالمتقدمينأنيرىوكان.العلمي

فكماهوأما"والنقلالصحفعلىأكثرهبم"لاعتماد

لملم.والمشاهدةالتجربةعلىواعتمادي:نفسهعنيقول

رئيساالأيوبيالدينصلاحعينهمصرإلىوصلعندما

إلىوصلولما(.الادويةوتحضيرالنبات)علماءللعشابين

أيضا.للعشابينرئيساالعادلبنالكاملالملكعينهدمشق

لكلوضعألفبائيا،ترتيباكتابهمفرداتالبيطارابنورتب

الكتابهذاوترجم.آنذاكالسائدةباللغاتمقابلهامفردة

ابنانظر:.والفرنسيةوالألمانيةوالتركيةاللاتينيةإلى

البيطار.

فيهايذكرأجزاءأربعةفيالموسوعيالمؤلفهذايقع

وإصلاحومضارها،ومنافعهاوقوامها،الأدويةماهيات

طبخها،أوعصارتهاومنمنهاالمستعملوالمقدارضررها

والحيواناتالنباتاتأسماءوذكر.انعدمتإذاوبدائلها

وصفاأجزاءهويصفالعقار،منهايتخذالتيوالمعادن

طريقةثم،منهالدواءتحضيروطريقة،نموهومواطندقيقا،



بعضكتابهضمنأنهمنالرغموعلى.الاستعمال

عليهايغلبعامةبصورةمفرداتهأنإلاالعامةمعتقدات

وسلامةوالتبويبوالترتيبالجيمحيثمنالطابرإلعلمي

النقل.وأمانةالعرض

المعروفداودالمنىأبوختمالعطار.داودإسهام
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ومماأ!شابيناثقاتعننقلتهممار..والدستور.التلميذابن

!!.بيديوجربتهامتحنته

عرفصيدلانياشكلا42مننحواالعطارداودذكر

وافيةدراسةإلىبالإضافةتحضيرها،وطرق،عصرهفى

المفردةأضباتيةاالأدويةاوتناوا!.يةالأدرالأعمارمفصلة

الأصيلةامنالمغشوشةالأدويةفحصطرتووصف!وقوتها.

الأدويةاأه!اومنالأدويةبامتحانآنذاكيسمىكانماوهو

وطبخها،الأشربة:الدكاندستورفيذكرهاوردالتي

والسفوفات،،والجوارشناتوالمعاجين،والمربيات

،هانالأدوا،والمراهم،والحبوب،للعوقاتوا،صالأقراوا

.واللأكحال،أغابضةارالمسهلةوال!دوية

الأبنعرفتايتىبالسزاهةغيرهعنأ!طاراداودتميز

فقدبموالمسلمينالعربعلماءمنوغيرهماوالرازيالبيطار

أصشخصيةاتجربتهرخبرتهمنمادتهمعظماجمعأنهاعترف

الاكأكالإرشادأخرىمصادرعدةمنأخذهإلىبالإضافة

جزأسةأ،بنانمهاجواطمجوسىالصناعةكماملو،جميع

البيمارستانىالدستوروالتلميذابنأقرباذينوالبغدادي

أصسديد.للشئا

فيكثيراالعربأ!عهم.وصيدلانيةطبيةمنجزات

طرقإدخالإسهاماتهمابمأهمومن؟والصيدلةالطبحقلي

وعلاج،السريريوالتشعخيصالمباشرللتشخيصجديدة

النفسي،أطعلاجمستحدثةطرتواكتشاف،القلبأمراض

إلىجديدةموادبادخالوالإنعاش!أضخديراعمليتيوتطوير

فيالحصىأخفتيتحديدةطرتواكتشافالحق!!،هذا

!كلأصسساءاعندأطتانةاحصىواستئصال،للرجالالمثانة

كتشن!وااكما،الهوائيةالقضيبجراحةفير،المهبلطريق

منجزاتهماومن(.الرئويةأ!دورة)االصغرىالدمويةأصدورةا

التراثحفظهواوقد.أخجريبياالطبعلمأسصواأنهما

فيهيتنافىماوأهملواالضياعمنلممبقتهمااكتيللأمالطبي

وأضافوافيهالواردةالأخطاءوصححوا،والتجربةاعلمامع

الملحقةالطبيةالمدارسإقامةذلكومن.جديدةمعارف

علىلطلابهاالإعاشةنظامذلكفيبما،بالبيمارستانات

فيهاوشلقى،الراهنوقتنافيالداخليةالمدارسغرار

نهايةفيويتقدمونأضطيقية،واالنظريةدروسعهمالطلاب

يمينينجحونمنبعدهيقسماكفايةامتحانإلىالدراسة

ومن.الدولةرقابةتحتممارستهابراءةويتسلمون،المهنة

ومدرسةبغداد،:مدرسة،دمشهتمدرسة:المدارسهذه

المرضىعلىاليوميالفحصنظامأدخلواكما.قرطبة

سريرلوحةعلىالفحصخلاصةوتدوين،لالمستشفيات

الخاصة()الوجباتالحضياتنظاموابتكار،المريض

أدواتوابتكار،العيونطبفيالقواعدووضع،للمرضى

المعدنيةوالحقنوالكلاليبكالمكاشط،مختلفةجراحية

اختبارنظامأجرواكما.المشارطرالمتانةحصماةلا!شخراج

عهدفيذلكمبدأوكان،الخدمةفيوه!للأطباءكفاية

.قرةبنثابتبنسنانالطبيببإشرافالمقتدرالخليفة

علىالسريريالتشخيصطريقةاعتمدمنأولوهم

التكرواكما،الصحي)الححر(العزلحذأكو،المرضى

منكثيراعراضعلىلهاتعرفواأضشخيصافىأخرىطرقا

العقما؟ذلكمنلمعالجتها.سبلإلىوتوصلوا،الأمراض

جراحيا.حالاتهبعضوعالجواوحالاتهوالتخنثوأممبابه،

الخبيثةوالأوراموالفيلاريةالجمرةداءالأمراضهذهومن

الأولى،أطوارهافيوهيجراحيابعضهاعالجواالتي

خاصة،مستشفياتفيبهالمصعابينعزأ!اوقدوالجذام

المر!ى.أظافرلونفيأعراضهاكتشفواالذيأ!مئ!وا

التيللأدويةمخالفةبأدويةوعالجوهوأنواعهأصشللوا

أسبابه.درسواوقدالبواسير!صذلكر،قبللىصتاستخدمها

الماءقدحمثلالعينفىمستعصيةجراحيةعملياتاهـأحرو

والمستقيموالمريءأ!وائيةاأمحتمبةاشقوا!!ما،الأررثا

أثناءالشرايينوربطوا.الاصطناعيةالتغذيةإلىللتوصل

منأولكانوا.كمااكخزفحالاتوفيالجراحيةالعمليات

العملياتفيالحيواناتوأمعاءالجرحفتيلةاستخدم

المراهمفيالأبيضالرصاصالممتخدممنوأول،الجراحية

بينفرقمنأولوكانوأ.المسهلاتتركيبفيوالزئبة!

علىقائ!ةوجعلوهاالطبيةالحقولمنوغيرهاالجراحة

الصيدلةبينوفصلوا.الأجسامتشريحدراسةأساس

منظمةعلميةأساليبوشة!الصيدلةعلموأسسواأطبوا

تركيبفيأصسكرااستعمالأدخل!لأرشانوا!صما

محلأطمرضىالمستساغةالحلوةالأشمربةاأضحليةالأدوا

ووصفوهاالطبيةالنباتاتوصنفوا.المرةالأشربة

وقدالعقاقير.وصناعةالطبيةالمجالاتفيواستخدموها

المششابهةالأعراضذاتالأمراضابينالتمييزفيبرعوا

والالتهاب،والرثيةالنقرسومرض،والجدريكالحصبة

المثانة،وحصىالكليةوحصى،البلوريوالالتهابالرئوي

والشللوالدوار،أصسدروا،أمملوياوالمغصالمعويوالمغص

عننابخهومابينوميزوا(.الوجه)شل!!واللقوةالنصفي

،الدماغفىمركزيسببعنينتجوماموضعيسبب

الجزارابنكتابمنهاالتصانيفلعضالمجالهذافىأغواوأ

أعرافمها.وتختلفأسبابهاتشتبهالتيالعللبينالفرق

تسببه.التيالدودةوالإنكلستومامرضواكتشفوا

.للجربالمسببةالطفيلياتواكتشفوا

فيالكيمياءمناستفادمنأولالمسلمونوالعلماء

والمشاهدةالتجربةعلمهمااعتمدولما.الصيدلةحقل

قبلكالقرودالحيواناتعلىالتجاربأجروافقد؟والقياس

الأمراضبعضعلاقةوبينواالبشر.لنيعلىتجرلتها
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الجسم.فيوانتشارهالفيلداءوصفواكمابالخمر،

النبض،فيمعينامعدلآالعمرمنمرحلةلكلأنولاحظوا

واستخدموا.اضطرابهفيالنفسيةالعواملأتروبينوا

البلقبععسرالمصابينلتغذيةالمجوفةالقصديريةالأنابيب

المبنجةالإسفنجةاستخدممنأولالمسلمونوالأطباء

الحشيشمنعصيرفيتوضعكانتالتي)الخدرة(

برعواكما)الهيومميامين(.الحسنوستوالزؤانوالأفيون

اجوماعليهيطلهتماوعرفواوجراحتهاالعيونتشريحفى

بش!ظ!الحروحخياطةكيفيةوعرفوا.المقارنالتشريح

جراحاتفيأستدريزواالخارخمنظاهراأثرالمجركلاداخلى

بهما.مثبتواحدوخيطبإبرتينالخياطةوكيفية،البطن

الطبحقليفىالمسلمينللعلماءأخرىإسهاماتوهناك

ذكرها.عنالمجاليضيقوالصيدلة

الكيمياء

المادةلخ!يسائصالعلميةالدراسةبالكيمياءيقصد

المادةبنيةفىتحدثالتيوالتغيراتوبنيتها،وتركيبها

مؤرخواختلف.الطاقةفيالمصاحبةوالتغيراتوتكوينها،

أص!إلىردهامنفممهماأمملمةاهذهأصلحولالعلوم

نإقالمنومنهمايونانيأص!!إلىردهامنومنهممصري

مناشت!تعربىأصلهاأنكثيرونأح!دبينما،عبريأصلها

كادلماإشارةذلكوفىستر؟أوأخفىبمعنىي!صميكمى

ذلكفيالمبدأوكان.وسريةغموضمنالكي!ياءيكتنف

المشتغلينعلىالمفترضمنأنه،الجلدكيعننقلكما

...المستحقلغيرإذاعتهوتحريمالعلماهذاكتمانلملمبالكي!ياء

!.لمالعالمخرابإذاعتهفىلأن

كثيرةأسماءالعلمهذاعلىيطلقونالعربكان

منهجإلىيشيروالآخر،العلمطبيعةإلىيشيربعضها

التدبير،وعلم،الصنعةعلمذدكومن،لديهمالبحث

نإ:يقولرأيوهناك.الميزانوعلمالحجر،علمو

لأنذلكوحدث،الصنعةتلتنقلةكانتال!جمياء

اليونانيةبالخيمياءالمبكرطورهافىتأثرتالعربيةالكيمياء

حيث.الخيمياءانظر:.قيمةذاتتكنلمالتيوالسريانية

الفرضياتعلىانذاكوالسريانالإغريقاعتمد

الرؤيةإلىتلجأالخيمياءإنإذ،الفكريةوالتحليلات

وترتبطالتفسير،فيوالخوارقالظواهرتعليلفىالوجدانية

يسعىكانالذيالصنعةعلمالعربس!اهماوهوبالمسحر

المعادنتحويلأولأ:بعيدينهدفينبلوغإلىالزمنقديممنذ

إلىوالقصديروالرصاصوالنحاسكالحديدالخسيسة

إلىالتوصلخلالمنوالفضةكالذهبنفيسةمعادن

بمثابةليكونالحياةإكسيرتحضيروثانيا:.الفلاسفةحجر

آفاتمنيصيبهوماالإنسانمتاعبعلىيقضيعلاج

.الأخرىالحيةالكائناتوحياةحياتهويطل،وأمراض

السحرعلوممعبدأتالكيمياءإنالقولنستطيعولذلك

سبيلفعلىبمبالتنجيمذلكلارتباطالمبهمةوالوهميات

القمر،تمثلوالفضة،الذهبتمثلالشمسكانتالمثال

هرميز،والقصدير،المريخوالحديدعطارد،والزثبق

أوروبافيالسائدالاعتقادهوهذاوكان.الزهرةوالنحاس

علمأنيدعونعلماؤهاكانحيث،الوسطىالقرونإبان

السحر.علممنيتجزألاجزءاعيمياءا

الإسكندرانيينبوساطةأحربأإلىأصمعةاصلتر

هـ،ء8)تمعاويةبنيزيدبنأصدحااستقدبمعندما

مريانوس،مثلبالعربيةالمتحدت!تأ،قباط1بعضم(407

علومنقلإليهموطلب،الإسكندريوإصطفان،وشمعون

الصنعةهذهيزيدبنخالدوتعلم.العربيةإلىالصنعة

أوليكونوبذا،ذهبإلىالخسيسةالمعادنتحويلبهدف

الصنعةهذهأننجدوهكذابها.واشتغلالكيمياءنقلمن

منكثيرفيهاكتبماتخللوقد.العربإلىوصلت

غاياتتحقيقهدفهاوكان،والأوهاموالطلاسمالأضاليل

الأخيرةإنإذبمبصلةالحقيقيةأس!صمياءأإلىتمتلاهميةر

علمية.قوان!ترقواعدعلىترتكز

الخيمياءانتقلتالأمربادئفي.العربيةالكيمياء

بهاالمشتغلونفاعتقد،العربىالعلمإلىالحاطئبمفهومها

والسرياناليوناناعتقادمثلالمسلمينالعلماءمن

والهواءالماء،واحد:المعادنجميعأصلأنالنسطوريين

سببويعودللتحويلقابلةطبائعهاوأن.والترابوالنار،

لها،المكونةالعناصرنسباختلافإلىبينهافيمااختلافها

نأإلامثلاالذهبعلىالحصولفىيرغبمنعلىوما

بعدصحيحةبنمسبجديدمنالعناصرهذهتركيبيعيد

لمأنهمنالرغموعلى.الأساسيةعناصرهإلىالمعدنتحليل

نأإلا،سبقهممنأوالعربمنسواء،لذلكأحديتوصل

جعلهمالهدفهذاإلىللوصولالمسلمينالعلماءسعي

ويتوصلون-المصادفةطريقعن-جديدةمواديكتشفون

الانتقالمنالنهايةفىمكنهمممابمعديدةجديدةقوانينإلى

الكيمياء.إلىالخيمياءمن

علممنالاخرينلدىماوالمسلمونالعربنقلأنبعد

رويدارويداوتوصلواالصنعةفيتعمقواأنوبعدالخيمياء،

الثالثالقرنأواخربحلولأنهنجد،جديدةاكتشافاتإلى

فىيختلفعريكيميائيعالمقامالرابعوأوائلللهجرة

وروحا.نصاسبقهعماوالجزئياتللتفصيلاترؤسه

العلماءأضفىالدقيقةوالمشاهداتالعلميةالتجربةفبإدخال

التجريبي؟العلمىالبحثأصالةالعلمهذاعلىالمسلمون

ناعلىالباحثينمنكثيرلدىإجماعشبهيوجدلذا

الذينوهم.التجريبيال!جممياءعلممؤلسسوهمالعرب
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التي،والطلاسموالغموضالسريةمندراساتهأظهروا

سليمااستقرائيامنهجاأ!اواختطوا،ألاخرونبهاعرفها

أطلقواالتىالعلميةوالتجربةالحسيةالملاحظةعلىيقوم

والتجربة.الدربةاسمكتاباتهمفىعليها

لموأحماضمركباتإلىوصلواالتجاربطريقوعن

الطبحقلىفىمنهاواستفادواقبلمنمعروفةتكن

يوظفواأناستطاعوأكما.الخصوصوجهعلىوالصيدلة

نطلقأنيمكنماأوالختلفةالصناعاتفىالمعارفهذه

وتوصل.الصناعيةالكيمياءالحديثالعصرفيعليه

فيالأساسيةالعملياتمنكثيرإلىالمسلمونالعلماء

إجرأئها.منالهدفوبينوادقيقاوصفاووصفوهاالكيمياء

التيالتغيراتعنوتعبيرهمالعلميمنهجهموكان

ت)الكندينهجذلكومثال،واضحينالمادةعلىتطرأ

المطاوعالحديدبمزجالفولاذتحضيرفيم(873هـ،026

يحتويحديدعلىللحصولوصهرهماالصلببالحديد

علىتزيدولاالكربونمن%.،هعنتقللانسبةعلى

منيحضركانعماكثيراتختلفلاطريقةوهي%،ا5،

العشرين.القرنمطلعحتىالفولاذ

الأجسامتصنيفإلىالعربالكيميائيونعمدكما

معدنيةإلىفصنفوهافيها،الخواصتشابهمراعينالكيميائية

عندتصنيفهميقفولم)مشتقة(.ومولدةوحيوانيةونباتية

لهذهأصغرأخرىفرعيةتقسيماتإلىتعداهبلالحد،هذا

إلىالمعدنيةالأجسامقسموا،المثالسبيلفعلى.الأجسام

الأجساد2-،كالزئبقبمالأرواحأ-هيأخرىفئاتست

-4!التوتياء،الأحجار،3-،كالذهببم(يةالفك)العناصر

6،كالنطرون،البورق5-،والشبالأحمركالزاج،الزاج

فيواستخدموا(.المغنسيوم)كبريتاتالمركالملحالمب!-

لبعضالنواةوكانتغيرهمعندتعرفلمأدواتالتجارب

والإبريق،،القرعةومنها:الحاليةالبعسيطةالأدوات

لمرجل،وا،والمقراض،لملعقةوا،(لهون)المدقوا،لقارورةوا

وكرةالتقطير،وأجهزةوالمكسر،،والحوضوالمبرد،

،لكلابوا،رةلصفاوا،لقرنوا،نبوبلأوا،لسحقا

،لفرنوا،لموقدوا،للمثقاوا،لبلقاوا،لكوروا،لمثقبوا

لةوا،ووقلرأوا،لمنجلوا،لقمعوا،(سكلماا)شمقلماوا

الكيمياءفىمهمةتواريخ

مصمعأولأنتئ

بعداد.فىللورقأ

م697،أهـ508م497،هـ5178

اعر!االكيميا-شو

سالحلالفضةسالده!

.!رةلأولالحمص!ساطة

لبوطقة،وا!لمنموا،فةلصدوا،رةلقطاوا،نلميزاوا،لتكليسا

وصفوقد،نبيقل!وا،لقدحوا،(ريفخاءنا!)نيةلبروا

جهازا02منأكثرالأسرارسرفيوحدهالرازي

.والفخاريوالمعدنىالزجاجيمنهاتجاربهفىاستخدمها

منالعربإلىالكيمياءانتقلتالجديد.العلميالمنهج

تحويلبإمكان!ولكانتالتيالإسكندريةمدرسةخلال

الفلسفةمنفيضال!جمياءم!ذهإليهموانتقلالعناصر.

،الفلزاتتكوينفيأرسطون!ية،النظريةوالاراءالهيلينية

الماءالأربعةالعناصرفىالأساسيةنظرشهعنفرعوهي

نأبعد-المسلمينالعلماءأنإلاوالنار.والترابوالهواء

أرسطوإليهذهبماانتقدوا-العلمفيأقدامهمتوطدت

تحويلينئكندخانيآخرينعنصرينإيجادإمكانمن

الهواءإلىالماءتحويلعنينتجمائيوالنارإلىالتراب

.الأرضباطنفىالفلزاتتحدثوباتحادهما

المسلمينللعلماءالرئيسيالهدفأنمنالرغموعلى

الكيميائيينشغلالذيالهدفذاتالأمربادئفيكان

إلااخر،معدنإلىمعدنماهيةتحولأي،سبقوهمالذين

هذاإخضاعإلىقادهمالذيهونفسهالسببهذاأن

لمإنهمإذبموالملاحظةالتجربةعلىقائماعلماليكونالعلم

كانإنما،سبيلمنالمعادنماهياتمعرفةإلىيجدوا

بعضهاإلىالموادوتناسب.فحسبوقياسهاوزنهاالممكن

إلىللوصولسبيلمنوليعر،عدديةبنسبةإلايكونلا

بنجابربذلكصرحكما.التجربةطريقعنإلاذلك

يعمللمفمن،والتجربةالعملالصنعةكمال"إن:حيان

ذلك.تخرج"لمالدربةوأبدالم!بشيءيظفرلميجربولم

بالدربةوحسبكحقا...عالماكاندرباكانفمن

لم!.الصنائعجميعفى()التجربة

فيقامتمحاولةأهمللعلمالكيمياءإخضاعوكان

علميةدراسةالطيعةلدراسةللمسلمينالمزدهرةالقرون

ابنعصربعدأتوامنكلأخضعوقد.فاحصةتطبيقية

وباختصار.للتجربةأبحاثهه!العربالكيميائيينمنحيان

أمرهاالأنبعدإلاحقيقياعلماتصبحلمالكيمياءأننجد

نقلوهاالتيالنظريةإطارمنبهاخرجواوقد،للمسلمين

نتاجوكان،والاستنتاجوالملاحظةالتجربةإلىاليونانعن

مرةلأولحياربنحابرحضر

بالتقطيرسالكبريتيكحمض

الكاوية.الصوداواكتش!التب

م،508أهـ509م008أهـ،855

التحرديالعر!بمالمنهححلا

مرةلأولالتطهميقيةالعلومفي

الكيمياء.رأسهاوعلى
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لمنقدموهابل،العالمعنيحجبوهاأس!اقيمةذخيرةذلك

الحديثةالكيمياءصرحأساسهاعلىفبنواالعلمفيحلفهم

وركيزته.أ!رحاذلكدعامةأحرباوكان

بعضفييقعواأنالمجالهذافىالعربتقدميمنعلم

العلمسنةفهذه،بعدهمأتىمنصححهاالتيالأحطاء

صتعنهمنقلوامننظرياتقب!!منصحإلعربكماتماما

ت!صينكطحيانبنجالرنظريةذلكمن.ال!غريةط

علىتحتوياسشتعلةالموادجميعلأنقالحيثالعناصر،

نأأ،إ.ال!جريتصورمنصورةهوالذيالاشتعالعنصر

بماجابرقالهمانقضأم(731أهـ،144)تشتال

قدلاشوزيهأنمنالرغ!اوعلى.الفلوجستونبنظريةسمي

مأ774هـ،أ188عامالفلوجستوننظريةلدورهدحض

والحصوأ!للتعدينمفتاحاكانتأنهاإلاخطأها،وأبان

إنىجابراعتقادويعزىكا!ميدها.أمنالفلزاتبعضعلى

حتىعرفتاكتىالعناصرأغلبإنأ-منها:عدةأسباب

سبريتاتهاصتمنعليهاالحصولقئكانأ!قتاذلك

بنفسمه،دأسكجابرذ!صحماأضحميص()اأضشويةاطريق

.أضعد!!اأثساءوعيرهال!جريتسسيدأثانيغازوينبعث

ألاعتتصاداهوأسذهناإلىيتبادرالذياشئيسيالسببإن2-

بدراسسةقاموقدالعناصر.كلفيموجودالكبريتبأد

عخصرينكأحدالزئبقوضعهإن-3كلهاأعبريتاصور

كلمعيتحدأنهإلىيعود،المعادنتكوينفيرئيسيمات

ل!االتيالمعدنيةالاعرةتكوينخلالمنتقريباالعناصر

العشرين.القرنفيإل!تعرف

العلماءلدىامتقرأنبعد.جديدةكيميائيةمواد

العلمية،التجربةقوامهمنهبراض!ث،والمسلمينالعرب

كيميائيةموادإلىمارسوهاالتىالعملياتخلالمنتوصلوا

زيتأ-:ذلكمنحفهروها.أواكتشفوها،عديدةجديدة

قويحمضوهو4023+،(ال!صرشيك)حمضالزاج

الزاجتقطيرمنحضروهقدركثيرةصناعاتفييستخدم

الذيالأبيضالزاجومنه(،المائيةالنحالر)كبريتاتالأزرت

المائيمحلودهواستخدمواالقلقيدس،يسمىكان

ول2المتبلرةالخارصهبكبريتاتوهوبمللعينقطرةالخفف

القلقند،اسمعليهوأط!قواالأخضرالزاجومنه7.403+02،

،السوريالأحمراوالزاجالقلقطار،وأسموهالأصفروالزاخ

العرهـالكيصيائيوراستحدم

شحساسميرادأول

امخترية.أضحار!ا

م،081هـ16د5م،508أهـ509

داحيادسحابمراكتش!

تصعص!زلمعمميصأاسوة

ماء2-ك!،403اول02213+324)دهالجزجيةوصيغتهوالشب

يستخدمقويحمضوهول!+،30الختريك()حمضالفضة

الهيدروكلوريك()حمضالملحروح3-،الصناعةفي

)حمضالملكيالماء4-،المعادنفييؤثرحمضوهوطح+،

منمزيجوهوطح+(بم+لم+)30(النتروهيدروكلوريك

وحمضالنتريكحمضمنحجمامتعادلة!ميات

الوحيدلأنهالذهبماءأيضاعليهأيصلة!و!طوريك،أعيدرا

حمض5-،الذهبمعيتفاعلأصذياالأحماضراب!مر

ةدماوهو،+(ههح--2+ح17اح-17أح-ح2+-حه+ه)طيرلص!إا

النطرون6-الخمور،براميلوفي،الأسنانعلىتترسب

الصابونصناعةفيوتستخدم+ه!يم(ال!!اوية)الصودا

الزئبق()أكسيدالأحمرالراسبدا-،الصناعيوالحرير

ملح9-اح!+،2(الزئبق)كلوريدأصسليمانيا8-5؟!+،

كربونات-201-ح30(سيومالبوتات)!-بوناأجارودا

القاعديةالرصاصكربوناتأ-21ءلأ،ح56أصوديوما

يم!ول،30(لفضةانترات)جهنمحجر-21،حلأع(256)+ه

مزجفيالانويستخدم3،لأالأثمداأ-3،4+ل!أضتادراا-3

أكسيدثانيأ-3،6+ح+هالميثيلياس!حولاأ-5،اهعادت

الرصاصأكسيد)ثانيالأحمراالأسرجاأ-207،الم!،المسجنيز

أكسيدأولأ-8الصباغةفيويعستخدمكا!(403الأحمر

الرهج2-30!+الزلبق()كبرسيدانزنجفر-91الرصاص

أكسيد!ثلاثيالزرنئبياضبمالشك2-1(الزرنيخ)كبرشيد

الالومنيوم)فوسفاتالفيروزج2-3022!ول،(الزرنيخ

ولح،6)ول02+5.!)وله(4)40!((النحاسمعالمتحدةالقاعدية

واستعملالمتبلر(الحديد)أكسيدأسدماحجرأوالساذنج23-

الاأ،320(نوملمولبداكبريتيد)لكلمرا-042فلرعااأ!قرو

3،ح5الحديد()أكسيدالحديدزعفران2-ء

ولح،2ح230)+هأ(القاعديةالنحاس)كربولاتأسدهنةتا6-2

لغرضواستخدم31؟ع((الرصاص)حجريتيدالكح!27-

الشبويشبهالجبسين؟2-9،التلكا!لق،وا-28،جمالي

تجبيرفييستخدموكان02+4203!ح،المظهرحيثمن

.العظام

عملياتالمسلمونالعلماءاستخدم.الكيميائيةالعمليات

فىأوالمركبةالأدويةتحضيرشيسواءمتعددةكيميائية

العملياتهذهخلالمنواختبروا،الصماعاتلعض

الحيمياءعصر!دأ

العرهـاررىا!اعيةا

"افسلم!!.

مهـ،2555868م863،هـ2د.ه

الحدممرخال!ي-المولا

للحصهلالصل!،لحديدالطهاوع

اصمولاد.مىأرمى!عيةعلى



945)الكيعياء(والمسلمينالعربعندالعلوم

كما،العملياتهذهفيتدخلالتيالعناصرخصائص

لتناسبطوروهاأوالموادمنمختلفةأنواعاحضروا

لتحضيرأوبعضها،عنالسوائللفصلسواءأغراضهم

تحويلأو،الشوائبلإزاحةأوخاماتها،منالمعادنبعض

استعمالآالميزاناصعتعملواكما.أخرىإلىحالةمنالمواد

يعرفهلمأمروهو،المعادنفيالشوائبمقاديرضبطفيفنيا

له.المسلميناستخداممنقرونسبعةبعدإلاالعالم

لتحضيرالعربالكيميائيونمارلمسهاالتيالعملياتأهم

الطريقةهذهواستخدمت،التشوية-أ:هيوتنقيتهاالمواد

المعادنبعضتحضيرفي-اليومحتىتستخدمزالتولا-

توضعحيث،الساخنالهواءفيهاواستخدمواخاماتها،من

قارورةإلىتنقلثمالماءفيغمسهابعدصلايةفيالمادة

الأخيرةتسخنثممنها،أكبرأخرىقارورةداخلتعلق

القارورةفوهةتسدثم،الرطوبةتزولأنإلىطويلةمدة

بغليانويتمالتقطير،2-و.المادةعلىتحتويالتيالداخلية

بخار،إلىالحرارةبوساطةليتحولخاصوعاءفيالسائل

ويتجمعالإنبيقبولمساطةسائلإلىليتحولالبخاريكثفث!ا

الويقةهذهوتستخدمخاص،دورقفيالمتكاثفالسائل

ولفصل،بهوالمنحلةالعالقةالموادمنالسائللتخلي!

فيولمجمبمالتنقية3-و.المتطايرةغيرمنالمتطايرةالسوائل

هذاولتحقيق،المطلوبةالمادةعنالشوائبإزالةالعمليةهذه

كالتقطر،أخرىمساندةعملياتتستخدمالهدف

الجزئي.والتبلر،مختلفةمذيباتفيوالتذويب،والغسيل

إلىثمبخارإلىالصلبةالموادتحويلوهوالتسا!وبم-4و

كاليودالسيولةبمرحلةالمروردوناخرىمرةالصلابة

السائلة-المادةتسخينوهوالتصعيد؟وه-والكافور.

صلبةموادأوبسوائل-وغيرهاالعطريةالزيوتخاصة

حمامفىالمادةهذهتسخينوعند.عاليةغليانهادرجة

تتصاعدم0051عنحرارتهدرجةتزيدلابحيثمائي

استخدممنوأول.الثابتةالأجزأءوتبقى،المتطايرةالأجزاء

العطور،تصعيدكتابهفىوسمماهاالكنديالويقةهذه

.البخاريالتمعيدمستخدماالعمليةبهذهيقوموكان

التكليسفىأنهإلا،التشويةعمليةويشبهالتكليس،6-و

إلىتتحولأنإلىمباشعراتسخيناالمادةتسخينيتم

التبلر،ماءإزالةفيكثيراالتكليسواستخدم،مسحوق

متبلر.غيرمعسحوقإلىالمتبلرةالمادةوتحويل

وحمايتهالعزلهابالشمعالمادةتغليفوهو،التشميع7-و

ويتم.العملياتبعضلتسهيلأوكالتلوثمعينةعواملمن

،الأخرىالموادانصهارعلىتساعدموادالتشمئبهاضافة

الرملإلى(الصوديوم)كربوناتالنطرونأوالبورقفبإضافة

بمالملغمة8و.الزجاجلممنعالرملصهرعمليةتسهل

نأمنالرغموعلى.الأخرىبالمعادنالزئبقاتحادوهي

أنهمإلا،العمليةهذهاممتحدممنأوليكونوالمالعرب

والتصعيدالتكليعرلعمليتيالتمهيدفياستخدمهامنأول

الطفيلياتمعالنشويةالموادتفاعلوهوالتخمير،9-و

لتحضيرطريقةابتكارإلىالتجربةهدتهموقد.الفطرية

ومن.المتخمرةوالسكريةالنشويةالموادمنالجيدالكحول

الفويوالعشبالخبزعفناستخدممنأولأنهماالمعلوم

التبلربماو..المتعفنةالجروحلعلاجأدوتحهمتركيبفي

بتنوعتتنوعثابتةهندسيةأشكالآالأجسامبعضتتخذوفيه

فىالمذيباتأحدفيالمادةبإذابةذلكويتم،الأجسامهذه

ألمحلوليبردوعندما،المحلوليتشبعحتىعاليةحرارةدرجة

بلوراتهيئةعلىالمحلولعنالمذابةالمادةبلورأتتنفصل

يرشمحثم،المتبقيالمحلولفيمذابةالشوائبوتظل،نقية

وهوالتبخير،-أوأ.المتبلرةالمادةعلىللحصمولالمحلول

.الحرارةبتأثيربخارإلىوالسوائلالصلبةالأجسامتحويل

وأالمتبلرةالموادعلىللحصولويستخدمبمالترشيح-21و

المستخدمةالأقماعتشبهأقماعافيهواستخدموا،النقية

منمصنوعةبأقمشةالترشيحورقعنواستعاضواحاليا،

المحلولمعوخيوطهانسجهادقةتتنالممبالكتانأوالشعر

ترشيحه.المراد

العربالعلماءأنمنالرغمعلىواراء.نظريات

مجالفيأليونانيةللحضارةتلاميذكانوأوالمسلمين

وصارتالعلمهذأفيمانبغواسرعانأنهمإلاالكيمياء،

عنالاختلافكلتختلفجديدةوآراءنظرياتلهم

بحتا.عربياعلماالكيمياءعدتحتى،أساتذتهملظريات

الاراءمنبكثيرخرجواالعلمهذاتطويرهمخلالومن

اعتبار-أ:ذلكمنالمستحضراتمنالكثيروحضروا

التفاعلاتصحةمنللتثبتأساساالكيمياءفيالتجربة

منهجفىمرةلأولالخبريةالتجربةوإقرار،الكيميائية

مادةأولصسعت

!

م882هـ،5962

المصمفاتأولظهرت

التاريحفىاعيميائيةا

.الراريتألي!م!

مأ70هـ،5215!م.2هـ،5092

ي!مرةلأولال!حولا!شمل

مىالكحولوحصر.الحروحتطهير

متحمرة.وسكريةلشويةمواد

معطمترحمةسدأت

آليهيةلييرإلى!أعما
هأم441هـ،953م129هـ،5003

ال!جميائيةالمسمحمكراتلتائحتالميق

ولدأ،والصيدلةالطصحقلىفي

الصيدلية.الكيمياءعصر
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بدقة،العلميةالتجاربوصف2-و،العلمىالبحث

،التجاربهذهخلالالناتجةأمميميائيةاالتفاعلاتوتفصيل

خاصةموازينبوساطةللسوائلالنوعيأ!زناقياس3-و

الميزاناسمعليهاوأطلقالرازياممتخدمهاكالتي

عليهيطلهتماوهوا!ليزانعلمذلكسمواوقد،الطبيعي

ت!صينيةنف!إ-4و،المتكافئةالأوزانقانوناسمحاليا

دهبإلىاشخيصةالمعادنتحوي!!نظرية-وه،المعادن

الاتحادنظرية6-وأخطاء،منفيهاماعلى-وفضة

قوةأنتحديدهم8-و،المادةبقاءقانون7-و،الكيميائي

أولحيادبنجابروكان،الزمنبمرورتضع!المغنطهيس

أمغنميسياحجراأنلاحظعندماذلكإلىتوصلمن

لممدةوبعددره!ا،001وزنهاالحديدمنكتلةيحم!!

ملاحظة9-و.فقطدرهما08سوىيحملأنيستطع

نمنتاأتصبية!-أو.أصسوائ!!،اغلياندرجةتباين

الصيدأ!ةرأ!صاحق!!فىال!صيميائيةالمستحضرات

أجومأيسمىماومزاوأ!ةالمرضىعلاجفيبهوالا!متعانة

خلالم!الموادبعضتحضيرأ-أو،الصيدليةبالكيمياء

الموادبتقطيرالكحولعلىكالحصولبمأخرىمواد

،الأزرقالزاجبتقطيرال!جريتيكحمض!وتحضيريةالس!

الفلاسفة،كبريتوسموهالرازيعنذلكالغربنقلوقد

شصلهممثلبمالأحماضبعضلوساطةالمعادنفصل-21

ن!يةأ-3،حمفالنتريكبوساطةالفضةعنالذهب

حديثابميعرفماوهوالهواء،انعدامعندالنارانطفاء

الأزرقاأطوناإحصسابملاحفةأأ-4و،الأكسجينبانعدام

أطهب.اإلىتعريضهاعندأخحاسالمركبات

أس!جمياءباالمسلمودالعلماءاثشهر.الصناعلةالكيمياء

.النظريالحانبعلىيركزونالإغرية!كانبينماالتطيقية،

إلىيعودالتطبيقيةبالكيمياءالمسلمينالعلماءاهتمامولع!!

ومعاعدهم،المركبةالأدويةصنعفيبأهميتهااعتقادهم

والم!!اييلللموازينالدقةالفائقاصعتعمالهمذلكعلى

يخرجونكانواالتيالنتائجتطبيقمنم!صهممما،والالات

نطلقأنيمكنماوهوبمآنذاكالقائمةالصناعاتفيبها

التيالصساعاتبينومن.الصناعيةالكيمياءالانع!يه

وتركيبهاالمعادنصناعة،الأخرىللأموورثوهافيها،برعوا

التيالموادبعضتحضيرإلىوتوصلواوصقلها.وتنقيتها

تطورتكذلك،والمفرقعات،المتفجراتصنعمنم!صتهم

كماوالحساجر.أصسيو!كاأضقليديةاالاسلحةصناعةلديهم

انفجارعنالناجمةللقوىاستغلالهمطريقعنتوصلوا،

المدافعذخيرةصنعإلى(البوتاسيوم)نتراتالبارود

همالصينيينأنومع.الحربيةالأغراضفيلا!عتغلالها

كانوااليونانيينوأنالبارود،ملحاكتشفواالذين

أنإلا.الإغريقيةافمارانظر:.الإغريقيةالناريستخدمون

لمحيث،الحرائقلإشعالإلاصالحةتكنلمالنارتلك

والمسلمينللعربالفضلويعودالإنفجار.قابليةذاتتكن

منأولالأندلص!مسلمووكان.المدافعباروداختراعفي

الذينالجنودأولئكأوروبابقيةإلىونقلها،المدافعصنع

منتصففيالأسبانيالجيشصفوففييحاربونكانوا

.الميلاديعشرأشالغأغرنا

بالفضة،الذهبوالمسلمونالعربالعلماءمزج

الأوانيفيوالصدأالتأكسدلمنعالقصديروالمشخدموا

صناعةفيالكيميائيةخبرتهموامشخدموا.النحالحمية

،والشموعالأقمشةوصباغةالتجمي!!وموادالعطور،

وصناعة،الأدويةوتركيب،النباتيةالزيوتواستخراج

والأوانيوالزجاجوالصابونوالأسمدةالفولاذ

ومنهماوالبلور.الملونةوالمصابيحوالمراياالزجاجية

بروائعوكنائسهااوروباقصورلتزل!تصناعتهاانتقلت

العربيةبالكتاباتحتىاطزخرفأحصيستال()1اجلورا

مضادةكيميائيةموادصنعواكما.القرآنيةالأياتار

هـ،926لمشةالزجمعركةفياستخدموافقد.أسلحريهت

والمسلمون.يحترقلمالخشببهاطليإذامادةم882

لهوأنشأواأوروبا،فيالورقصناعةأدخلمنأول

مبدأوكان.وصقليةالأندلص!منكلفيكبيرةمصانع

فتحواعندمام271هـ،49عامالورقبصناعةمعرفتهم

عجينةلصنعالقنبضربمنهاوتعلمواسمرقند،

الكتابةوسائلمحلحلل!ضابةورقإلىتتحول

،والرق،والبردي،تالص!إألواحمثلآنذاكالمعروفة

وأنشئ.بالقطنالقنبعناستعاضوار.النخي!سعفر

فىم497أهـ،78عامبغدادفيأطورتمصحعأ!أو

شرقفيالورقصناعةوازدهرتالرشميد.هارونعهد

الإسلاميالعالمحاجةلتسدوتطورتالعربيالعالم

الترجمةعلىالكبيرالإقباللتلبيةمنه،المتزايدة

الجلودلدباغةمتطورةمعاملالمسلمونوأقام.والتأليف

(،الأزرق)النيلالنيلةمثلالختلفةالأصباغوصنع

إلىبالإضافة-هذهوكانتوغيرها،والزعفران،والكرم

أهممن-والعطوروالسجادوالغراءوالجلودالخزف

.الأخرىللأمالإسلاميالعالميصدرهاالتيالسلع

دورولها،العرباكتشفهاالتيالكيميائيةالموادمن

يسمونهكانواالذيالأزونيالحمض،أصناعةافىكبير

الصناعاتفيكبيرةبكمياتاليومويستهلك.المحللالماء

والنتروكليسرين،والنتروبنزين،الملكيالماءمثلالختلفة

قدالعربالكيمياءروادأنوالخلاصةالبارود.وقطن

حيزمنوأخرجوهالصمناعةخدمةفىالعلمهذاوضعوا

الوضوححيزإلىبهماعرفالتيوالطلاسمالخرافات

والتجريب.



أولأنالعربعندالمأثور.مؤلفاتهموأهمالكيمياءرواد

بنيزيدبنخالدأيامكانالطبيعيةوالعلومبالكيمياءعهدهم

كانأنهخلكانابنويذكر.مروانآلبحكيمالملقبمعاوية

الكيمياءصنعةفيكلاموله،العلمبفنونقريمقأعلممن

كانم(765هـ،ا48)تالصادقجعفرإنويقال.والطب

وبممنه،تعلمهاحيانبنجابروأن،الصنعةبهذهعلمعلى

طورإلىوالطلاسمالخرافةطور!نالكيمياءانتقلتجابر

أخرينجهابذةيدعلىبعدهالعلموارتقى،التجريبيالعلم

إسهامهموكان.وغيرهمسيناوابن،والرازي،الكنديأمثال

العلميالبحثأصالةإليهأضافواإذ؟شأنذاالكيمياءفى

ليكادحتى،الدقيقةوالمشاهداتالعلميةالتجربةبادخالهم

همالمسلمينأن،الانالباحثينمنكثيرعند،الرأيينعقد

علىيقومجعلوهفقدبمالتجريبيالكيمياءعلممؤسسو

العلمية.والتجربةالحسيةالملاحظة

ت)حيانبنجابريعد.حيانبنجابرإسهام

أولفهو،التجريبيالكيمياءعلممؤمس!م(81هـ،0025

،التجاربخلالمنالكيميائيةمعلوماتهاستخلصمن

الإنتاجغزيروكان.العلميوالاستنتاجوالاستقراء،

:فقالواباسمهاقترنتال!صيمياءأنحتى،والاكتشافات

أشص

م

13

14

15

16

17

18

مؤلفاتهموأهملكيميائيين،

الكيميائي

معاويةبريزيدخالد

حيانبنحابر

المصريالونذو

إسحاقبنيعقوب،الكندي

عليبنأحمدأبوبكر،و-حشيةالن

النصيمي!يقرانأبو

الأخميميسويدبنعثمان

زكريابنمحمدأبوبكر،الرازي

مسلمةبنأحمد،المجريطى

عباسبنخل!القاسمأبو،الزهراوي

الخوارزميعبدالملكب!محمد،الصالحى

عبداللهب!الحسينعلىأبوسيما،افى

الخراسالىعلىأدودكر،السايح

أحمدلنمحمدالريحانأبو،البيروني

التيفاشيالقيسيالعباسأبو

منصوربنسعدكمولة،ابر

أحمدبنمحمد،السيماوي

علىبىأيدمرالجلدجمما،

الأنصاريإبرأهيمبنمحمدالأكفانيابن

التونسيالمغربيالمغوشمحمد

89

89

وفاتهتاريخ

م407هـ،

م518هـ،2

م985هـ،2

م873هـ،2

م809هـ،2

8هـ،692سنة

م19"هـ،2

329هـ،3

مأ700هـ،3

9هـ،004سنة

4هـ،624سنة

م3601هـ،4

م4601،هـ438

م،4801هـ044

م1263،هـ661

م2771،هـ676

2،هـ743بعدسنة

م1342،هـ743

م،1348هـ974

أم566هـ،749

461)الكيمياء(والمسلممنالعربعندالعلوم

صنعةأوجابرعلم:وقالوالجابر،والكيمياءجابر،كيمياء

أهمالمعمليةالتجربةعلىالقائمةأعمالهوكانتجابر.

علميةدرالممةالطبيعةلدراسةآنذاكقامتجادةمحاولة

ومن،الخبريالتجريبىبالمنهجبشرمنأولفهو.دقيقة

تعملأنواجبلم"أولالصدد:هذافيلطلابهنصائحه

يصللاالتجاربويجرييعمللامنلأن،تحاربوتجري

إلىلتصلبالتجربةبنييافعليك.الإتقانمراتبأدنىإلى

أبحاثهفييتبعهاكانالتيالإجراءاتوتكاد".المعرفة

وتتلخص؟اليومالعلمىبالمنهجالمشتغلونبهيقومماتطابق

بفرضالكيميائييأتيأنأ-:ثلاثخطواتفىإجراءاته

الظاهرةيفسرحتىوذلك،مشاهداتهخلالمنيفرضه

تترتبنتائجافترضهممايستنبطأن2-وتفسيرهايريدالتي

ليتثبتالطبيعةإلىالنتائجبهذهيعودأن3-ونظريا،عليه

فإنلا،أمالجديدةمشاهداتهعلىستصدقكانتإذاما

فيعليهيعولعلمىقانونإلىالفرضيةتحولتصدقت

ظروفتوافرتإذاالطيعةفييحدثأنيمكنبماالتنبؤ

بعينها.

بعضهاكان،الخبريةالعملياتمنكثيربإجراءجابرقام

الوسائلمن.جديدةعملياتوأدخل،فطورهقبلمنمعروفا

م09

م134

مؤلفاتهأهم

.الصغيرةالصحيفة؟الكبيرةالصحيفة؟الحراراتكتا!

الموأزين.مضارها؟وديخعالسمومالتدالير؟

الصنعة.فيالثقةالأكبربمالركن

.والتصعيداتالعطركيمياءبمالكيميائيينحدععلىالتنبيه

المداكرة.الصغير،الأصولالكبير،الأصولكتاب

الأثير.شرحبمالتمويه،والبلوغالخمائر

الأعظم.الجحيموالشقطربمالتصعيدالأحمر؟الكبريت

الأصفرالحجرالأسرأر،سرالأسراربم

الحكيم.رتبة

الكيمياء(.صألوابا)شصمنالتأليفعنعجزلمنالتصري!

.الصناعوعونالصمعةعين

الكيمياء(؟فيفصولأ)يتضمنوالرياضياتاطنطقفيالشفاء

الإكسير.علمفيرسالة

.الأصولالناب!الحقيرالطاهر،الحجر

الحكمة.ومصابيحالرحمةمفاتيحالجواهر،معرفةفيالجماهر

الأحجار.جواهرفيالأفكارأزهار

الكيمياء.فيالتذكرة

الدهب.زراعةفيالمكتمسب

أسبا!فىالتقريبالإكسيربمطلبقانونفيالحبيربغية

.الحواصمعرفةفىالعواصدرة،التركيب

الجواهر.أحوالفيالذخاثرنخب

الكيمياء.فىرسالة
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والتبلر،والتقطر،،والت!طيساضبخر،ااممتخدمها:التي

ودرس.بةوالإذا،والتكثيف!والصهر،،والترشيح،والتصعيد

الفضةأيونعلىفتعرف؟دقيقةدراسةالموادبعضخواص

الموادمنكبيرعددبتحضيرقامكماالمعقد.النشادري

منأضقطيراالكبريتيكحمضحضرمنأولفهو،الكيميائية

ماءأيبمالنتريكوحمض،الزئبقأكسيدوحضر.أصشبا

حمفروحضرالنار،ماءأرالمحل!الماءيسميهوكان،الفضة

صتعنم!امنأ!أووهو.الملحبروحالمسمىالكلوريدريك

سماهاقدرالفضةنتراتامشضهـخمنوأول،الكاويةالصودا

وحمض(،)السليمانىافىئبهتثلوريدوثانىجهنما،حجر

يذيبالأنهكذأصكوسمي(،الملكى)الماءالنتروهيدروكلوريك

كلوريدرواسبلاحظمنأولوهو.المعادنملكالذهب

كما.الفضةلتراتإلىملإلطعامإضافةعندأغضةا

وحضر،الأقمشةفيالأصباعاتتبيتفىالشبامشحدم

أملاحهيالمرادوهذهأج!!بمامنالثيابتمسعالتيالموادبعض

الأجزاءاذاتالعضويةالأحماضمنالمشتقةالألومنيوم

أصحا3اي!صسبأطه!األىامشنتاجاتهومن.الهيدروكربونية

هووأحضر.أ!نااللئبمأصحاساي!صسببينما،الأزرقاللون

الحمثر،أصةلوسابالح!الفضةعرأطهبافصلمنأول

ن(،الأنتيمو)1الإتمداو،الزرنيحتحضيرعمليةبالتفصي!!وشر!

منأوأ!أنهجابرإلىويعزى،الأقمشةوصبغ،المعادنوتنقية

تحاربهفيالدقةالمتناهيةوالأوزانالحساسالميزاناممتعمل

انرطل.م!ثعنورنهايق!مقاديروزدوقد؟الخبرية

البوتاسيومكربوناتمنحولتحصبهـمرحصباتإليهوينمسب

كماالأنتيمون(،)1والإثمدأغاعدياصاصوا!والصوديوم

صناعةفيالألوانلإزالةالمنجنيزأكسيدتانياستخدم

الاتحادأنمفادهاالتيالمظريةجابرللوركما.الزجاج

بعضها.معالمتفاعلةالعناصرذراتلاتصاليتمال!صميائي

يتحدانعندماوالكبريتاشئمهتمنب!!لذا!كعلىومثل

.حديدةمادةويكوناد

مؤلفاتهفيجابرأوردهاالتيالكيميائيةالعملياتتدل

الأفرانتصميمفيوإبداعهالكيمياءفيبراعتهعلى

إلاإليهوصلماإلىأجصليكنلمأنهشكولا،والبوتقات

التجاربهدهمعظميجري!سانوقد.الخبريةتجارلهبفضل

فيالكوفةمدينةأنقاضفياكتشفخاصمختبرفي

،الميلاديعشرالثامن،أ!جرياعشرالثانيالقرنأواخر

الفضوليين،أع!تعنبعيدامنعزلمكانفيبالقبوأشبهوهو

،وهاونوموقد،،وأفرانوقوارير،منضدة:الاثاثمنوبه

والملعقة،،والمقرض)اطاسك(،الماشةمثلالأدواتوبعض!

سفسجة،وإ،ضحواوأ،()المصفاةووتوالرا،لقمعوا،والمبرد

وإنبيقميزانوأطتقطير،ومعدات،وقطارة،تكليسوآلة

وغيرها.

الكيمياء.فيكثيرةورسائلمؤلفاتحيانبنولجابر

وفيهمضارها،ودفعالسمومكتابالمؤلفاتهذهوأشعهر

الأدويةوذكر،وحجريةونباتية،حيوانيةإلىاس!مومقسم

وتعنىالتدابير،وكتاب؟الجسمفيوتفاعلهالهاالمضادة

التجربة،علىالقائمالعملالوقتذلكفيالتدابير

عمليةجابريصفوفيهالحديد،وكتابالموازينوكتاب

يصفكما.ال!ولىخاماتهمنالصلبالحديداستخراج

كتبهومن،بالبواتقالصهربوساطةأغولاذاصحكيفية

وتشكل.الأفرانفيرسالةو،الإتقاننهاية!صذأسك

موسوعةحيانبنجابراسمتحملا!الكتبمجموعة

حتىالكيمياءعلمإليهتوصلماخلاصةعلىتحتوي

القرنفياللاتينيةإلىكتبهمعظمترجموقد.عصره

هـ،953)تالشستريروبرتالميلاديعشرالثاني

(م8711ءهـ،83)تالكريمونيوجيرارم(4411

انطلقالتيالركيزةالمترجمةمصمنفاتهومثلتوغيرهما.

العالما.فيالحديثالكيمياءعلمممها

ت)الكنديإسحاقبنيعقوبكان.الكنديإسهام

مقولةبشدةمعارضاوقفمنأولم(873كص،026

معادنإلىالخسيسةالمعادنتحويلبام!طناحجميائيينا

المدعكيندعوىبطلانفيرسالةذلكأهـفيوأ.ثمينة

أخرىرسالةوكذلك،وخدعهموالفضةالذهبعنعة

الكيمياء،فيألفوقد.الكيميائيينخدععلىالتنبيهفي

رسالةمنها:أخرىمؤلفات،السابقتينالرسالت!تجانبإلى

يطرحفيمارسالة،الزجاجتلويح،وأنواعهالعطرفى

فيرسالةتكل،ولاتتثلملاحتىوالسيوفالحديدعلى

فيعطييمبغفيمارسالةعناصرها،غيرمنأطعمةعنع

الموادبعضعلىوتشتمل،الثيابعنالآثارقلعلونا،

البقعوإزالةالثيابتنظيففيحالياا!سشخدمةالكيميائية

فيهفيوردوالتصعيداتالعطركيمياءكتالهأمامنها.

فبعدواحد؟عطرمنيشتقهاالتيأحطوراأنواعمنأ!كثيرا

مقدارايأخذ،الطبيعيمصدرهمنالعطرلستحلصأن

منأكبرمقدارعلىليحصلأخرىبموادويعالجهضشيلا

ومجموعةالمسكصنعبطرقكتابهبدأ.نفسهالعطر

طرقفيتحدث،وقتهفيالمشهورةالعطورمنأخرى

عديدةكيميائيةعملياتعنرالعصوأهذهعلىالحصول

والترشئوالتصعيد.كالتقطير

المزجبأسلوبالفولاذالحديدمنأنواعاالكنديحضر

الحاضروقتناحتىتستخدمزالتلاطريقةوهىوالصهر"

معلومتينكميتينمزجفيالأسلوبهذايتلخص.بنجاح

)الحديدالشبرقانوالحديد()المطاوعالنرماهنالحديدمن

حرارةدرجةإلىيسخنانثممعاويصهران(.الصلب

الناجالحديديكونبحيثمناممبةزمسيةمدةوخلالمعلومة



تزيدولا%.،هعنتقللاالكربونمننسبةعلىمحتويا

أسممومأشمهرالكنديواستخدم%.أ،5علىكثيرا

أيونمنتتكونالتيوهي؟الراهنوقتنافيالمعروفةالمعدنية

الزرنيخوكذلك،الدفلىنباتورقفيالموجودالسيانيد

السيوفحديدلتلوينوصفةالكنديذكرفقدالأصفر.

العضويةالموادبعضتركيبهافىيدخلوالسكاكين

فيهالسمأنثبتالذيالدفلينباتبينهامن،والأعشاب

سيانيدمننسبياكبيرمقدارعلىلاحتوائهالتركيزعالى

أحمرلوناالحديدويكعسب،البوتاسيومأوالصوديوم

الزرقة.إلىيضرب

كتببترجمةالكريمونىوجيرارأرنالدوسمنكلقام

اللاتينية،اللغةإلىوالصيدلةالكيمياءمجالفيالكندي

فريدوإنه،القريحة!"خصسبكانإنهالأخيرعنهوقال

بأسرهالملم.العلوممعرفةفيعصره

زكريابنمحمدبكرلأبيكانت.الرازيإسهام

فيكبيرةإسهاماتم(239هـ،131)تالرازي

القديمةالكيمياءتحويلفىالفضللهويعودالكيمياء،

مصنفاتهوكانت،الحديثالكيمياءعلمإلىجابر()كيمياء

الرغموعلى.العلمهذاتاريخفيالكيميائيةالمصنفاتأول

بالمنهجبشرمنأولكانحيانبنجابرأمحتاذهأنمن

والتنجيم.الرمزيةبأوهامذلكيخلطكانأنهإلابمالتجريبي

الموادوعالجوالإيهامالغموضعنتجردفقدالرأزيأما

الكيمياء.حقلفيالمتداولةالعربيةالألفاظبعض

مقابلهالعربىاللفظ

اولأأ!رعكسيرل!ا

ول4*ولأطحنبيقلأا

ولولأاأ،4ص!(لنيلةا/لميلا)نيلينلأا

ه!ء3*قلبورا

لما+"لاءلتوتياا

ولث!حالا،7،ص!ءلخيمياا

*4!ل!ءولالقارالرهج

لاول3س!ولحانيخلزرا

2!ء3،ملصفحا)لزعفرا

3م4!3،،!نازعفر

احولول؟!+لهةنجفرلؤا

؟ء"لربا

ول3!3!لسكرا

3!3هوللونلصاا

+!اس!تلك،لطلقا

ول"أ،!عطر

ول؟،،،ص!3لعنبرا

ح!ع!ص!مفةغرا

463)الكيمياء(والمسلمينالعربعندالعلوم

مدلولهادونالخارجيةالشكليةحقيقتهامنظورمنالطبيعية

وأكثرعلماأوسعالأمربطبيعةالرازيكانولذا.الرمزي

:نقولأنونستطيع.أستاذهمنللموادتصنيفاوأدقتجربة

اتجاههضوءفىوذلك،العلمهذافيالأولالرائدإنه

،الخبريالعملوترتيبالتحليلعلىوحرصه،العلمي

.وأدواتوآلاتعقاقيرمنوصفماضوءفيوكذلك

الطبفىالتطبيقىعملهجانبإلى-الرازيعكف

علىيربوماوصنف؟التأليفعلى-والكيمياءوالصيدلة

مصنفاتهوأشهر.ومقالةورسالةكتاببينمامؤلفا022

إلىالكريمونيجيرارنقلهالأسرارسرالكيجماءحقلفي

زمئاوجامعاتهامدارسهافيتعتمدهأوروباوبقيت،اللاتينية

إجراءفييتبعهالذيالمنهجالكتابهذافيبينطويلا.

يعالجهاالتيالموادبوصفالدوامعلىيبتدئفكانبمتجاربه

التيوالآلاتالأدواتيصفثما!لعرفة،عليهاويطلق

يشرحثم،الالاتمعرفةوسماهابمتجاربهفيبهايستعين

ولعلالتدابير.معرفةوسماهاالتجربةفىأساليبهبالتفصيل

الكيمياءحقلفيينبغجعلتهالطبحقلفيالرازيبراعة

يقومأنانذاكالبارعللطبيبلابدكانإذ؟والصيدلة

إلاالمركباتهذهتحضيريمكنولا،المركبةالأدويةبتحضير

الرازيميلالأسرارسرويبين.المعمليةالتجربةطريقعن

الجانبوترجيح،العمليةبالكيمياءالعميقوأهتمامهالكبير

النتائجسوىفيهيوردولا،النظريالتأملعلىالتطبيقي

العربىللفظا

القلقطار

القلوي

القلي

قيراط

الكافور

كبريت

الكحل

الكحول

كيمياء

اللك

المركزيت

المعجون

الملغم

المطرون

المطفة

النيل

مقابله

،،+8ء!س!3

ح54ح5،لأ!ع

طهـاء"اة

ط!حا*ز

،"ح"!

ح"،م!9،لا،53

ك!،أع؟(

هك!أ"م!

ولاحه،ك!45

ح"م!1+أ3،+

يأ!ح4لأص!3

لأ!3ح،3ز"!

ذ!ثم،554

ولاء،،4،*)"!

3؟*لأوله

*(،ا"ء*

ول3از
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أربعة:إلىالكيميائيةالموادوقسم.التجربةمنالمستفادة

ومشتقة.وحيوانية،ونباتية،معدنية

فيالكي!يائيةمعارفهمطبقوامنأوائلمنالرازيكان

تفاعلإثارةإلىالشفاءينمسبوكان،والعلاجالطبمجال

الكحولاستعم!!منأولفهوبمالمريضجسمفيكيميائي

الكحوللتحضيرجديدةطريقةوابت!ص،الجروحتطهيرفى

أوأ!!ساد!صا.المتخمرةيةواسح!النشويةالموادمنالجيد

فىالرازيإسهامانظر:.المراهمفىالزئبقأدخلمن

أ،.المقاهذهفيالصيدلة

الفيزياء

نأإلابالفيزياء،والمسلمينالعرباهتماممنالرغمعلى

بداشقد.عنايةمنأحجمياءانالتهماإلىيرقأصمالاهتمامذلك

نهضتهممطلعمنذواضحاممستقلالديهماالكيمياءعلم

حيناالرياضياتمنجانباتمتلكانتفقدالفيزياءأماالع!مية،

نأنجدا!ذاآخر.حيماأطهبيعةاوراءماعلمفروعمنشرعاأو

مبتوثةألمي!!اني!صااعلمحولبهاأدأ!االتيالمعلوماتمنكثيرا

إلىيتبادرقدحصماأمحلوماحضبفيوخيس،الفلسفةثشبفي

حطهاشةالحرروالم!صانالزمانف!صةأناعتبروالأنهما،الذهن

أحلماهداشروعمحتلوشىوأحم!ا.الفلسفةإلىتنتميأفكار

مبثوثةصائبةغيرأخرىوما،حظاتصائبةكثيرةملاحظات

أنهمللذهنيتبادرأنينبغيولا.متنوعةكثيرةتصانيففي

عنالمجهمالهيعتنوالملأنهمأعلماهذافىمتأخرينكانوا

فيلهمالمعاصرةالامبزواقدالعلمهذافيفهمبالكيمياء،

بآراءخرجواكماوالميكانيكا.،البص!رياتمثلفروعهمنكثير

علىمبادئهطبقواالذيوالصوتوالمغنطيس،الجاذبيةفيطيبة

أفذاذعلماءوقام.ذلكوغيرالموعيأضقلوا،ايوسيقىعلما

هؤلاءبنمنوكان.مبتكرةولحوثجديدةياتنف!إبطرح

سيناوابنوايبيرونىالهيثماوابنشاكربنموسىأبناءالعلماء

وغيره!ا.والخازن

فقد،اليونانمنالفيزياءعلممبادئالعربأحذ

الحيلوكتابالأرلممطو،الفيزيكسكتابترجموا

المصوتةالالاتوكتابالأيرد،الأثقالرفعوالروحانية

بمؤلفاتاهتمواكما.لمورطسميلا06بعدعلى

علمفيوأفكارهماياتهمان!إوطوروا،وهيرونأرخميدس

علىكليايعتمدوناليونانيونكانوبينماالميكانيكا.

العلماءأننجد،العقليوالاستنباطالمجردةالفلسفيةالأفكار

وتبنواوالاستقراء،أضجربةاعلىاعتمدواوالمسلمينالعرب

ورثوهماوطورواوالاستقصاء،البحثفيالعلميةالطريقة

وقد.التطبيقيةأحلميةاالتجربةعلىمعتمديناليوناني!تعن

ثم،الوضوحالعلميةأعمالهمالطريقةهذهكسبتأ

محالفيمنجزاتهمبهعرفتالذيوالإبداعالانطلاق

وخلافها.والصيدلةوالطبوالكيمياءالطبيعة

وأحيانامتخصصعةفصولآالمسلمونالعلماءآلف

لهابمالنوعىالوزنحسابوكيفيةالسوائلعله!فيمتناثرة

معرفةإلىوتوصلوا.لاستخراجهعديدةطرقاابتدعواإذ

أحيانا--مطابقادقيقاحسابهموكانالعناصر،بعضكثافة

وكانتيسير.بفارقعنهمختلفاأوالآنعليههولما

مثلبعضهموتوصل،مبتكرةالجاذبيةفىبحوثهم

يعودالقمرحركةفىالخللمنشيئاهناكأنأإأجوزحانىا

الدرأسات،هذهكانتوقد،الجذبخواصوالجاذسةإلى

قانونليكتشفبعدهمأتىلمنممهدةبساطتها،على

فىبحثواكما.علميةأكثرإطارفىأبحاثهاويضعالجاذلية

ميزانفىالخازنبهقامفيماذأكويبدو؟الجويالضغط

وقد.الروافعفيشسيقةبحوثاللمسلمينأنكما.الحكمة

كثيرةآلاتلديهموكانتكثيرا،الشأنهدافيتقدموا

جرعمليةتيسرميكانيكيةقواعدعلىمبنيةكلهاأصلرفع

فىالخطأوكانجدا،دقيقةموازينأستخدمواكماالأثقالا

وكتبوا.الجراممنجزءأفأمنأجزاءأربعةيعدولأالوزن

الموائعارتفاعوتعليلومبادئها،أصشعريةاالأنابي!افى

السطحيالتوترفيأسحثاإلىقادهمامماانحفاضهار

الدقيقةالأدواتمنكثيرااخترعواالذينوهم،وأسبابه

النوعى.والثقلوالكثافةوالاتجاهالزمنلحساب

إسهاملولابأنهالجزمفيم!شالبصرياتيخصفيماأما

كثيرتقدملما،ذلكعلىترتبتوالنتالإلتيفيه،المسلمين

رأسعلىوالضوء.والطبيعةأصفلكامثلالحديثةالعلوممن

الهيثم،بنالحسنالصددهذافيالعلمتاريخيذكرهممن

المعتمدالمرحعالمجالهذافيوأعمالهأبحاثهكانتالذي

بحثاوليعزىوإليهمتأخر،وقتحتيأوروباأهلأررى

ظاهرةواكتشافالإبصاروكيفيةالعينأقسامعن

.الانعطافأوالضوئىوالانكسار،الضوئىالانعكاس

قزحقوسحدوثكيفيةفيالمسلمونلحثكما

واستفادواالمغنطيسأيضاوعرفوا.والصوتالضوءوسرعة

أجرىقدالعلماءبعضأنالمحتملومن،إبحارهمفيمنه

المعلوماتكانتوبالجملة.المغنطيسيةفيالبدائيةالتجارب

منوخلافهاوالصوتوالضوءوالبصرياتالميكاني!صا،عن

تبحثوكانتبينها.رابطلامبعترة،الطبيعةعلممباحث

والبحثالعقلىالمنهجإلىيستندمنظورمنقبلهم

حتى،الصوابمنأكثرفيهاالمغلوطوكان،الفلسفي

لم،ذاتهفىوجوداللضوءإنتقولالتيالأوليةالف!صة

لهعلماالضوءعلميصبحولمبها،المسلمالأمورمنتكن

العلماءواستنتج.المسلمونفيهبحثأنبعدإلاأهمية

المسائللبعضمبتكرةوبحوثاجديدةنظرياتالمسلمون

بحت،نظريجانبمناليونانطرحهاالتيالفيزيائية

المائية،القوانينبعضإلى،بحثهمخلالمنفتوصلوا
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المحرقةوالمرأيا،الأرضيةالجاذبيةفيآراءلهموكانت

الضوءوانكسار،النوعيوالثقل،المقعرةالمراياوخواص

الروافع.وعلموانعكاسه

باسمالعربعندالبصرياتعلمعرف.البصريات

العلمهذاأطرافأخذواقدالمسلمونوكانالمناظر.علم

بينهامنكانالتيالأولىالترجمةحركةإباناليونانيينمن

عليهاوالتعليقبشرحهاوقامواالمناظربمبعلمالمتعلقةالكتب

قبلمسلمونعلماءوقامأخطاء.منفيهاجاءماوتصحيح

والرأزيالكنديمثلالعلمهذافيبالتأليفالهيثمابن

العلميةسمتهيأخذلمالعلمهذاأنإلا،سنانبنوإبراهيم

الخامسالقرنمستهلفىالهيثمبنالحسنيديعلىإلا

المسلمونالعلماءواتبع.الميلاديعشرالحادي،الهجري

منهجا-خاصةمنهابالضوءشعلقوما-كلهابحوثهمفي

أحيانا،الاستنباطوعلىكثيرا،ألاستقرأءعلىبنوهعلميا

المشاهدةبعدالقياسإلىكلهذلكفييلجأونوكانوا

حتى،التجارباعتمادفىأحيانابالغواولربما.والملاحظة

عددعلىالتجاربإجراءيعيدكانالهيثمابنمثلعالماأن

لهاواستخرجواجربوهاقداليونانيونكانالتيالأمورمن

القواعد.

برؤىالمناظرعلميتأثرأنلابدكانالأمربادئفى

المسلصنلدىكانالإبصارموضوعوفي.عنهمالمنقول

الطبيعى،والمذهب،الرياضىالمذهب:هيمذاهبثلاثة

الإبصارإنيقولونفالرياضيون،الفلسفىالحكماءومذهب

رأسه،مخروطهيئةعلىالعينينمنيخرجبشعاعيحدث

من،الطبيعيونأماالمبصر.سطحوقاعدتهالبصرمركزعند

الإبصارإنويقولونالرياضيينفيخطئونسينا،ابنأمثال

)الجسم(المبصرمنتردبصورةوذلكبمبالانطباعيكونإنما

المذهبأما.الجسمصورةالبصريدركومنهاالبصرإلى

بخروجولابالانطباعليسالإبصارإنفيقولالفلعسفي

المشفالهواءإنبل،مخروطهيئةعلىالعينينمنالشعاع

فيالذيالشعاعبكيفيةيتكيفوالمرئيالرائيبينالذي

الهيثمابنأدلىأنبعدللإبصار.الةبذلكويصيرالبصر،

منعطفاالأمروأتخذالصورةتبدلتالموضوعهذافيبدلوه

السابقة،المقولاتبعضقبلأنهمنالرغمعلىجديدا،

الفيزياءفيمهمةتواريخ

الساعاتالعر!احزع

والمائيةالشمسية

الرنانة.والساعات

م708هـ،5291م108هـ،5851

ساعةالرشيدمارونالخليفةأهدى

كاتشارلمالىللملكإ!اعية

الوقت.دلكفىأوروباأعحولة

العلملمسلماتارائهبعضمخالفةمنالرغموعلى

الحديث.

ابنرفض.والبصرياتالضوءفيوآراؤهالهيثمابن

اراءمنبكثيرالتسليمأم(380هـ،942)تالهيثم

وبطليموس.أقليدسمثلوالبصرياتالضوءفىلهالسابقين

شطريأحدتناولفىسبقهقدأقليدسأنمنالرغموعلى

دراسةإلىبطليموسممبقهكما،الانعكاسقانون

بهابزعنايةالمناظربعلمعنيالهيثمابنأنإلا،الانعطاف

القياساتتتحققفلم،بعدهلمنالطريقومهد،قبلهمن

هـ،889عامإلاوالانكعسارالسقوطلزواياالموضوعية

اهـ،720عاموكاسينىبراهيتيخويدعلىام058

الهشم.ابنخططهالذيالنمطعلىذلكوحققاام661

جميعفيقاطبةعصرهعلماءأعظممنالهيثمابنويعد

علمأسس!الذيالعالمويعدالفيزياء،وبخاصةالمعرفةفروع

المناظربكتابهكبيرةشهرةنالوقد.دعامتهوأقامالبصريات

ودراساتالفيزياءفىجديدةاكتشافاتعلىيحتويالذي

فيلهالسابقونوكان.وانعكاسهالضوءانكسارفيعميقة

منشعاعبخروجيتمالإبصارأنيؤمنونالبصرياتعلم

ماكلرفضالهيثمأبنأنهذايعنيلاالمبصر.إلىالبصر

يقولالذيالضوءتعريفمنهميقبلفهو،سبقهمنبهجاء

بذاتهاالمضيئةالاجساممنتنبعثنارية"حرارةإنه

يصدرعرضىنوعانرأيهفىوالضوء.والنارلملمكالشمس

كالقمرالضوءتعكعي!التىأيبغيرهابمالمضيئةالأجساممن

تعكسأنمقدورهافيالتيالأخرىوالأجسام،والمراة

منالمضيئةالأجسامعنيصدرذاتيوالثانىالضوء.

كيفيةوتناول.المتوهجوالجسموالناركالشمسنفسهابم

الأحكاماستقرأكماوانعطافها،وانعكاسهاالأضواءامتداد

بالبرهانآرائهصدقعلىيدللوكان،بذلكالمتعلقة

الهندسي.

يرتدفهولذا،ماديشيءالضوءأنالهيثمابنيرى

إذا"فالضوءالصقيلةالأجسامعلىوقعإذا)ينعكس(

،متحركأنهأجلمنعنهينعكسفهوصقيلاجسفالقي

فيرجصعهويكون،يمانعهالصقيلالجسمأنأجلومن

الجسمولأن،القوةغايةفيحركتهلأن،القوةغاية

لأولعليب!سدحت

الموممط.التقلميمرة

م844،هـ5023م083هـ،2155

اس!ابملفارابى

واخترع،الصوتيةالتعالى

الموسيقية.القا!رآلة
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لإثباتبالتجريبيقوموكان"!.فعالةممانعةيمانعهالصقيل

بشطرلهالانع!صاسقانونإثباتأجلمنقامفقد،فرضياته

مختلفةارتفاعاتمنوأسسقطهاالحديدمنكراتبأخذ

السقوطزاويةأنوشبتارتدادها،مقدارعلىليقف

عليهاأطلقالتيالتجاربهذه.الانعحاسزاويةتساوي

نظريةقبيلمنرؤيةعنتكشفالاعتباراصعمالهيثماابن

السالغالقرنفينيوت!بهاجاءالتىالضوءفيالجسيمات

الصغر،متناهيةدقائقمنثبيترفالضوء.الميلاديعشر

وأالصقيلةالأجسامعنلنعكسأنإماتنتشروعندما

عنأعيث!اا!تحدثوعندما.ادشفةالأجسامفيتنكسر

رأىالضوء،انكسارأجاحانسميهماهووالضوءانعطاف

لااطشثفأ!س!أاصىأءانتقاأنأيآنيابميتملاذلكأن

زمنايستغرثإنهب!!،زمانغيرفيوواحدةدفعةيكون

المشففىسرعتهوأن،معينةبسرعةمحدودامعينا

كانإذاو،الأغلظالمشففيسرعتهمنأعظمالألطف

الثقبمنالضوءفوصولالساترر!ث!امستترا،الثقب

علىخفياكانوإن،زمانفيإلاي!ضنليس،المقاب!!

)ت.دي!صارتعارض.اليومنعلمهماوهدا".العين

وفاةمنعامء..بعدالنظريةهذهأم(065أهـ،620

الثقبمنممتدةالهواءمادة"!إرقالحيثالهيثمابن

مت!!ممع!صئاأضوءايرىحيثلهالمقاب!!السطححتى

الأعمىشابهأص!مقدمتهاشيءدسإذاالأعمىعصا

من!ثيروأخذ"!.زماندودفورايدهفيالذيفالص!إ

عشرأضاسعاالقرنمنتصروحتىديكارتبرأيالعلماء

مقدارهاسرعةللضوءأنالتجاربأثبتتعندما

هناكأنالهيثمابنوجد.كماالثانيةفيكم000.003

الضوءانعكاسفي)ميكانيكية(حيليةخصائص

وانطلاقالضوءامتدادبينأنلاحظفقدبموانكساره

المنطلقالجسمفيأنإلاشبها،الهواءفيالماديالجسم

يستمرأنهالضوء،حصحائصومن.أسفلإلىتحركهقوة

بهبدأالذي(المستقيم)الاتجاهالسمتعلىامتدادهفي

من!ميرهحينئذفيتبدل!مقاوم(،مماليعترضهحتى

حمالصرعته(.فيوالنقص)الزيادةوالمقدارالاتجاهحيث

فىالتبدأ!بهاي!صنالتيالسسبةإلىالهيثمابنتوصل

وسرعته.الضوءاتجاه

لرموسىسأحيداحكرث

المحترعاتص!تاضعاكر

الآالاتالألعاهـ؟كالمج!صيةالح!ط

م087،هـ2575م864،هـ5025

ساعد!رلاععاس!ساحتر

وحسعالحدتمتلالمل!جةالآالات

والححطرذ.الرمالمىحاحال

النظريةخلالمنتوصلهالضوءعلمفيإنجازاتهومن

نورانيةأجسامطريقعنالظلتكويناسماعليهاأطلقالتي

الواردالضوءولوجعندما،لحسمصورةعلىالحصولإلى

حاجزعلىليقعمظلمام!صانإلىضيقتقبخلالمنه

ضوءفيضعفجداصغيراالثقبي!ضنألاعلى،أبيض

شبههافيقلواسعايكونولا،الحسعنفتحتفيالصورة

بجهازتجربةبأولوقامواضحا.يصبحولا،الأصلبالجسما

يكدلمالنتيجةهذهبلغوعندماالتصوير.آلةيشبهثقبله

فقد،أعلاهأسفلهأصبعوقدالعال!اشاهدعندماعينيهيصدق

عكسيا.وضعاأصورةاضعر!صان

روجرمنذبالبصرياتالحاصةالألحاثامنكثير

الأساسعلىاعتمد،دافينشيأ!يوناردووفيتليووبي!صن

بحثعندماألمانياففيبمالهيثمالنخلفهأ!ذياالبحثي

الميلاديعشراسمادس،الهجريالعاشرالقرنفيكبلر

،منظارهصنعفيجاليليوعليهااعتمدالتيالقوانينفي

ابنأبحاثتقفكانتهذاعملهخلفأنأدرك

علمفينشأت،معقدةمشهورةمسألةوهناك.الهيثم

الرابعةالدرجةمنبمعادلةأ!يثماابنحلها،البصريات

الحسن.مسألةباسماليومتعرف

حمسبأنهالبصرياتفيأخطبيقيةاأعمالهومن

وأالكرويةالمراةقطاعفىيحدتالذيالأنع!ضاس

نقطةفيتلتقيالتيالمتوازيةالإشعاعاتأي،طيةالخرر

بوساطةليسالمرئياتوتكبيرالحرتأتروشحصر،الاحتراق

والعدسةالحارقالزجاجبوساطةبل،فحعسبالمقعرةالمرآة

أصلقراءة.نظارةأولصنعجهدهثمرةمنحصانوبذلك

عليهيطلقماالحديثالعصرفيأ!يتماابنآثارومن

وكيفية،المقعرةالمراياخواصدرسفقد.البؤرةالآن

حرارةفيهاتحدثواحدةنقطةفيالشمسأشعةتجميع

الفرنعليهيقومالذيعينهالمبدأهووهذا.شديدة

ماأيضاآثارهومنالحاضر.وقتخافيالمستعملالشمسي

يفيدمبحثوهوالطولىالكرويالزيغحاليايسمى

بالبراهينبينفقد.البصريةالالاتصماعةفيكثيرا

مرآةسطعمنالمخعكسةأسشمساأشعةأنأ!ندسيةا

تنعكسوإنما،واحدةنقطةإلىجميعهاتشعكسلامقعرة

مستقيما.حطعلى

علمفيا!مااإحوالىلحت

دتسهةأقسامإلىوقسموهاالأصواتا

الحديت.الأصواتاعلملأقسام

م099،هـ5038م01هـ،4ر115-

لوصلةالعر-!ا

تحديدديزاستحدموها

والم!حة.الق!لة
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لبيانوطبقاتهاالمهمةالعينأجزاءالهيثمابنوصف

وصفكما.الدماغإلىالمرئياتصورنقلفيعملها

الشبحغياببعدحتىالعينفيالمرئيالجسمصورةانطاع

وأتطولقدفترةيستمرانواللونالضوءأثروأنالبصر،عن

الإنسانأدامفإذا،المرئيالشبحعنالعينلفتبعدتقصر

ثم،الإشراقشديدجسمإلىنظرإذاأو،جسمإليالنظر

ذلكصورةيرىيظلفإنهبمعينيهأغمضأوالنظرعنهلفت

الرؤية،وضوحعنوتحدث.لبفئثوانلهمتمثلةالجسم

وأخطاءالإبصسارصحةوشروط،والظلالالظلمةوإدراك

صحةشروطمنأكثرأوواحدةغيابعنتنتجالتيالبصر

البصربهيدركالذيالوهمعنتحدثكماالإبصار.

السماء،كبدفيوصغيرة،الأفقعندعطمةالكواكب

البصر(.)خداعالبصرخطأإلىذلكوعزا

عنتنشأالتيالجويةالظواهربعضالهيثمابنشرح

يأتيالذيفالضوءبمالفلكيالانكسارذلكمنالانكسار.

الهوائيةالطبقةباخترأقهانكسارايعانيالسماويةالأجراممن

الأفقفييظهرالنجمأنكيفهذاويفسر.بالأرضالمحيطة

وأقالشروعندالشمص!نرىوأننا،بالفعليبلغهأنقبل

بلبعد،الأفقمستوىإلىفيهتصللموقتفيالغروب

تمامامستديرينالقمروالشمسقرصايظصلا.كماتحته

بيضيين.يبدوانبلالانكسارهذابسببالأفقمستوىقرب

محيطةتبدوالتيالهالةفيها؟بحثالتيالجويةالظواهرومن

يكونحينماللانكسار،وجودهاوعزاالقمر،أوبالشمس

الضوءفإنالجليد،الثبأومنالصغيرةبالبلوراتمشبعاالجو

ثمومن،معلومةبزاويةوينحرفينكسرخلالهايمرالذي

وأالشمسحولفقطمبعثهكأنالعينإلىالضوءيصل

التيالقضايابعضفييوفقلمأنهمنالرغ!اوعلىالقمر.

غلبتمازجتإذاوأنهاالألواننماذجفيقوأصهمثلطرحها؟

مفميئةثبالكواإنأيضاوقوله،الأضعفمنهاالأقوى

أنناإلا،الشمسضوءمنمكتسباليسضوءهاوأنبذاتها،

علىويبرهن،الإقناعإلىيدفعمنطقاوحججهأمثلتهفينجد

فييوفقلموانحتىالالمشنتاجفيودقتهمنهجهسلامة

إليها.توصلالنتالإلتي

فيبالبحثالعربالفلامعفةاهتم.الأصوات

فيتصانيفولهم،فيهالأسامميةبالمعلوماتوألموا،الصوت

الرحمرعلىسعيلىأ!احترع

رقاصالمصرييوصالن

لط(.)الممد؟الساعه

أمهـ،5041110م0001،هـ5093

البصر،العر!علماسص

وكيفية،الأصواتمنشأفيمباحثضمنوهاالموسيقى

كذلكوتناولوابعض،عنبعضهاواختلافانتقالها

الحديث،الأصواتعلمالانيتناولهاموضوعاتبالبحث

الرياضية.المعالجةإلىتفتقرأبحاثهمكانتوإن

العاشر،الهجريالرالغ)القرنالصفاإخوانذكر

الأصواتعلمفيشاملاموجزارسائلهمفي(الميلادي

التيللآراءخلاصةالرسائلهذهوضمنوا،الموسيقىوعلم

عرفوا.م(.ق305)تفيثاغورثعهدمنذممبقتهم

،الأجرامتصادممنالهواءفييحدثلم!قرعبأنهالصوت

أجزائه،حركةوسرعة،لطافتهلشدةالهواءلأنوذلك

انسلاخر،جسماجسمصدمفإذاكلها،الأجساميتخلل

الجهاتجميعإلىوتموجوتدا!بينهمامنالهواءذلك

تتحميعكماواتسع،كرويشكلحركتهمنوحدث

وكلما.فيها(الزجاج)صانعالزجاجنفخمنالقارورة

يسكنأنإلىوتموجهحركتهضعفتالشكلذلكاتسع

ويضحملء!.

والخفيفالجهير،منهاأنواعإلىالأصواتقسمواوقد

التىالأجسامطبيعةإلىذلكوعزوا،الغليظووالحاد

الأصواتتموجقوةوإلى،الأصواتهذهعنهاتصدر

العلاقةعلىوقفواالصوتيةالأوتاراهتزازوفيبسببها.

وهذه،توترهأوشدهوقوةوغلظهالوترطولبينالكائنة

وتقسيمتتفق،الأصواتإليهاصنفوأالتىالتقسيمات

والهمسالجهرحيثمنالحديثالعلمفيالأصوات

.والرخاوةوالشدة

الهواءلانعكاسنتيجةيحدثبأنهالصدىعللواكما

وأجبلأوكحائطعالجسممصادمةمنالمتموج

كيفياشرحاالظاهرةهذهالجلدكيشرحوقدنحوهما.

منهالمراد!!ليس:الميزانأسرارفيفيقولقيا!ميابموليس

يحدثأمرهوبلبعينهواحدهواءأوماءمنانتقاليةحركة

يحدثوالصمدى...سكونبعدوسكونصدمبعدبصدم

كجبلعالجسممصادمةمنالمتموجالهواءانعكاسعن

المسافةلقرببالانعكاسيمإلشعورألاويجوز،حائطأو

.لملم...وعكسهالصموتزمانيبتفاوتيحسفلا

،أقسامثلاثةإلىالحيوانيةالأصواتالصفاإخوانقسم

وتختلف؟الرئةذواتعنتصدرحيوانيةأصوات-أ

المناظركتابالهيتمالنأل!

الأساسيالكتا!ظلارزيا

.عديدةلقرودالضوءعلمفي

مأ240هـ،5415أمهـ،4145230

لقياسحهارأولاليروىاحترخ

الهواء.كتادة
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ولممعةأعناقها،أطوالباختلافونغماتهاأنواعها

أفواههامنالهواءدفعوقوةحناجرها،وتركيبحلاقيمها،

الأجسحةذواتعنتصدرحيوانيةأصوات-2ومناخرها،

الأصواتوتنتجوالصراصير،والجرادكالزنابير،الرئةعديمة

الحالهوحصمابأجنحتها،الهواءتحركبسببتصدرهاالتى

أصواتهااختلا!ويعزى،العيدانأوتارتحريكعند

حركتها،وسرعةوطولهاوغلظهاأجمحتهالطافةإلى

الرئةعديمةحيواناتعنتصدرحيوانيةأصوات3-

وتسمى،والسرطاناتوالسلاحفالأسماككا،والأجنحة

عنهاتصدرالتيالأصواتوتختلفالخرساء،الحيوانات

حيثمنأحجامهاوباختلافوصلابتها،يبسهاباختلاف

أ!يق.واوالسعةوالقصروالطولوالصغر،الكبر

فىالعربأغلاسفةامنوص!!عم!!أفضللعل

حدوثأسباببعنوانسينالابنرسالة،الأصوات

سببفىلالأر،فصولستةإلىقسمهاوقد.الحروف

،فالحروحدوثسببفيوالثانى،الصوتحدوث

والرائفي،واللسانالحنجرةتشريحفيوالثالث

والخامس،العربحروفمنلحرفالجزئيةاللأسباب

لغةفيوليعستالحروفبهذهالشبيهةالحروففي

الحركاتأيمنالحروفهذهأنفيوالسادس،العرب

عنينتجسيناابنعندوالصوت.تسمعقدالمنطقيةغير

ماعندهالتموجوسبب،وسرعةوبقوةدفعةالهواءتموج

اخضاغصأباالاننسميهماأي،والقلعبالقرعيسميه

والتخلخ!.

أغيزياءاعدمبادئأمحرباطبهت.والموسيفىالصوتعلم

علماعندهماوكانت،المومميتىعلىوغيرهاالأصواتافي

حالمنهيعر!!!علمامحيناابنعندوالموسيقى.بداتهقائما

"!تلح!تهىخلدونابنوعنداللحون"،تألي!وكيفيةالنغما

يوقعمعروفةمنتظمةنسبعلىالأصواتاللوزونةالأضنعمار

تؤل!ثم،نغمةفيكونقطعهعندتوقيعامنهاصوتكلعند

فيلذمتعارفةنعسبعلىبعضإلىبعضهاالنغماتتلك

ونصفصوتمنهافيكونتتناسبوالأصواتسماعها.

منعشرأحدمنوجزءصوتوخمسوربصوتصوت

منيخرجهاتأديتهاعخدالنعس!هذهواختلافآخر.صوت

!".التركيبإلىالبساطة

يحدتالدي3الاورطاالعر!الميريائيودحص

)الإشعاعاتالمحرهـطيةأواحرويةاالرآةقط!ي

(.الاحتراق!طةعدتلتقياقيايتوارية

مأ.هـ،ا504223أم420هـ،541

سصورةعردالحصولالهيتماسقام

لوماطةالط!!تحوي!لطرلةحلال

اصصويراآلةيتهتفلهحهار

علممادئالعر!العلماءطتة!

علىاالأصوات!ىاعيرياءا

ا!و!حيقى.

م3801،هـ043ملا3301،هـ425

التقليحددأراليرويا!عتطاع

سع!كمهامركباعحصرا18داصوعيا

الكريمة.الاححارمر

سل،طصاكءا
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الخوارزميمنهاذكر.الأثقالجرتسهلميكانيكيةأسرزادواوغيرهما،والفارابيسيناأبنأنالغربفيبهالمصلم

والإسفين،،الرفعالكثيرةوالالة،والبيرم،والخلالبرطيس،.جمةتحسيناتعليهاوأدخلوااليونانيةالموسيقىعلى

والمحيط،،والأسطام،والسهم،والخنزيرة،واللولبكتابالمسمىم(059هـ،933)تالفارابيوكتاب

ومضخاتوعجلاتطواحينوصنعوا.والإسقاطوليفىاليونانيةالكتبعنقيمتهفىيقللاالكبيرالموسيقى

التيالجزريالرزازابنمضخةأشهرهامنالماءبمتسحبم(285هـ،382)تزريابزادالأندلسوفي،الموسيقى

المسلمونوآلف.البخاريةللالةالأقربالجدالبعضيعدهاسماه(والقوةالمكان)فيوسطاخامساوتراالعودأوتار

كيفيةفييبحثعلموهو،الأثقالمراكزعلمفىالمثلثتحتالأربعةالأوتاروسطفيوجعله،الأوسط

الذينالعلماءومن.المحمولالجسمثقلمركزاستخراجالالةاخترعالذيهوالفارابيإنويقال.المثنىوفوق

أبحاثهفيقدمالذيالكوهيسهلأبوالمجالهذافيصنفواالمعلملقبالفارابيعلىأطلقوقد،بالقانونالمعروفة

أيضاذلكفيصنفكما.للموضوعرياضيةمعالجةسميكماالصوتيةالتعاليمأسسوضعمنأوللأنهالثاني

فيغنيةمباحثالحكمةميزانكتابهفيفنجد،الخازنولم.المنطقوضعمنأوللأنهالاولا!لعلمقبلمنأرسطو

المشيفاءالكتبأكثرمنالكتابهذاويعد.الأثقالمراكزأنيرجحالذيالكنديلمدرسةمطوراإلاالفارابييكن

الاتيملككانأنهعرضهمنويبدوالميكانيكا.لبحوثفيتصنيفاتهومن.الموسيقىنظريةفيكتبمنأوليكون

ويفوقالسوأئل.حرارةولقياسالنوعيةالأوزانلحسابإلىا!لدخل،الأنغامترتيببمالوتريةالمصوتاتالمجالهذا

ديكتابوعنوانهالجزريالرزازبنالزمانبديعكتابوالسلم.الموسيقىكتاب،الإيقاعفيرسالة؟الموسيقى

مجالفىمؤلفاتمنسبقهماالهندسيةالحيلمعرفةالعربيةالموسيقىسلمهوالكنديوضعهالذيالموسيقي

الفنعنالمعلوماتمنبكثيريزودنالأنهذلكالميكانيكابمرسائلفىونجد.نغمة12علىويشتمل،الانالمستعمل

تنوغاوأكثرمنهاأشمملفهو،آنذاكالعربلدىالصناعيالرياضيالقسمفيأدرجوهالموسيقىفيبحثاالصفاإخوان

التيالصنعوسائلكلفيهجمع،الهندسيةالحيلفيوكيفية،الموسيقىصناعةفيهيتناولونالخامسةالرلممالةمن

معلمابوصفهبنفسهأضافهوما،ممبقوهمناستخدمهاوقوأنينهاالألحانوأصول،للأصواتالسامعةالقوةإدراك

والأواني،الساعاتالكتابهذافيويتناولحرفيا.فيالفلاسفةونوادرواصلاحها،الالاتصناعةوكيفية

،أيلأعماقمنالماءوإخراخوالطستواللإبريق،العجيبة.الأنغاموتأثيرالموسيقى

.آلافعليهماصممالتيوالأشكالوالصورالزامرةوالالات،الحيلعلمباسمالمسلمينعندعرفت.الميكانيكا

أبىبنالصلتأبوالحيلعلمفيبرعواالذينومنالحيلوالروحايةالالاتعلمأحياناعليهاوأطلقوا

فيعلمهتسببالذيام(134ءهـ،92)تالصلتقدرالقيتالتيالفيزيائيةالعلوممنفرعوهي.الروحانية

لانتشالخدماتهالصلتأبوعرضإذمصر،فيحبسهأنهمومع.والمسلمينالعربالعلماءاعتناءمنبالقليلليس

الإسكندرية،لمماحلقبالةبالنحاسمحملةغارقةسفينةإلا)البصريات(،المناظرعلمفيإبداعهمفيهيبدعوالم

زمنالزمنلأن،ملحةلهالإسلاميةالدولةحاجةوكانت.الأساسيةوقوانينهمبادئهبعضاستنباطإلىتوصلواأنهم

الصلتأبيطلبعلىبناءالحاكموبنى.الصليبيةالحروبالتيالأولىالنقلحركةخلالمنالعلمهذاالعربعرف

الإبريسممنبحبالالغارفالمركبربطثماخرمركباجدا،محدوداكانمادرسوهأنإلا،اليونانيينمنأخذوها

وارتفع(.)بكراتدواليبإلىوشدتالمبروم)الحرير(العلماءقسم.كثيرةأشمياءإليهوأضافوا،طوروهنحهم

انقطعتالماءسطححاذىماإذاحتىالغارقالمركبجرفىيبحثالأول:قسمينإلىالحيلعلمالمسلمين

إخفاقمناركموعلى.أخرىمرةالمربمطوغاصالحبالوالثاني،فيهالمستخدمةوالالاتاليسيرةبالقوةالأثقال

،المتعددةوالبكراتالحبالاستعمالهأنإلا،المهندسهذافقد.العجيبةالأوانيوصنعةالحركةآلاتفييبحث

ذلكفيالحيلعلمإليهوصلقدكانماعلىيدلانعلىصمموهاالأشكالمتعددةرفعآلاتلديهمكانت

الحزريالرزازاسصحالتاصثالقا!لىإلىإشارةأولأولىالحاردعبدالرحعنأحرى

وتعدصالماءسح!مصحةفيا!لعتبركتا!فىللحركةينالعلاقةلإيحادالشحار!

رية.ابىلإلةالأ!!الحد.اورا!يويطلايالحكمة.ويخا!تهالهواءورن

!أم302هـ،006أم841هـ،5058أم551هـ،5055أم051هـ،5455أم351هـ،5053

الكرمموىحيرار!لىالحاردعمدالرحمىتاول

الهيغاب!كتا!.الحويالضعطألحاته!ي

اللاتيية.إلىالبصريات
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والتطبيقية.أس!يةابراعتهعلىدلاأ!ةذلكوفى،الوقت

جسمكلإنيقولالذيأرخميدسرمبدأعنهغابوربما

ذلكمنحجمهوزنبتمدروزنهمنيفقدصعائلفيمغمور

منأثقلوزنهصارالسطحعلىالمركبارتفعفلما.السائل

يفرغأوالحبالعدديزيدأنإماعليهفكانالماءتحتوزنه

المركب.حمولةمنبعضا

ا!سلمونأعيريائيوراأولى.النوعيوالثقلالموازين

فقدأ!زدبماوظيفتهاتتعدىأداةلاعتبارهخاصةعنايةالميزان

أصسبائك.واللمعاددالنوعيالوزنلتقديرعمليةأداةأرادوه

موازينواخترعوا،أضسبةاعجائبمنالميزاديعدونوكانوا

أجزاءأربعةمنأقلفيهاالخطأنسبةكانتالدقةفيغاية

منأدقموازيرأسديهماكانتلل.الجراممنجزءألفمن

لقديةقطعثلاثبتريفلندرزوزنعندماأنهنجدإذ،ذأك

ثلاثةمنجزءأوزانهابينالفرقأنوجد،قديمةإسلامية

فيأسدقةاهدهإنىالوصوليمكنولا.الجراممنجزءالاف

نأينبعيأسذياأخوعامنالموازينأدقبا!متعمالإلاالوزن

تموجاتفيخاتؤثرلاحتىزجاحيةصنادية!يوضحثي

القبانميراداممتخدموا!سمامرارا.أ!زنامإعادةالهواء،

مرابتداءالسلعجميعوزنفيالح!ساسوالميزان

الموازينفيوصنفوا.الزراعيةبالمحاصيلوأنتهاءالمجوهرات

استواءفيأحدهماكتابانقرةبنفلثابت،قيمةمؤلفات

القرسطونفيوالثاني،ذلكولثرائطواختلافهالوزن

ميزانالحازنالحسنبنجعفرول!جمما(.الذهب)ميزان

صفاوللموازينمتعددةأشكالافيهوصفالذيالحكمة

أيضا،الميزانفيمؤلفاتصنفواالذينومنمفصلا.دقيقا

الهيثماابنرلوقا،بنوقسطهاسينا،وابنوالفارابي،الكوهي

وأفضل.منوعةأورانالموازينهمواستخدموا،حيوالجلد

نصربنعبدالرحمنوضعهأسذياهوالمجالهذافيكتاب

أصسوقالأحوالالعامالمحتعسبأيبمللمراقبالمصري

صناعةوكانت.الأيوبيأسديناصلاحعهدفيالتجارية

أحدكانتالتجارةلأنذلكذاتها؟حدفيحرفةالموازين

واليإلىوأوكل.الإسلاميللاقتصادالرئيسيةالمصادر

فيالغشوسائلوفحص،والمكاييلالموازينمراقبةالحسبة

فيهابالتجارةشعاملونكانواالتيأحسلعاوأه!اصناعتها.

تحروالذا.والماس،والياقوتوالزبرجد،،والفضة،الذهب

منهالكثيرأضوعياالثقلحددوابلموازينها،صنعفىالدقة

نأالطريف!ومن.الغرضلهدااخترعوهاأجهزةباستخدام

عم!أنإلىأشارواأضسبةاخواصفيلحثهماعندالعرب

فيجاءفقد.أضسبةاعجائبمنهو)القبان(القرسطون

ماالنسبةخاصيةعجائبومن..".أ!مفااإخوانرسائل

فييظهر،ذلكومن،المنافعمنوالأثقالالأبعادفييظهر

عمودرأسىأحدانودلك؟القبانأعني،القرسطون

ميزانواستحدموا.حاصةعايةالميرادأوأ!اا!لسلمونالفيزيائيون

ابتداءالسلعحميعورنفى(،)أسم!الحسالمروالميراد(،)أعلىاغمالىا

الرراعية.سالمحاصي!واشخاءالمحوهراتم!

منه.قريبقصيروالاخرالمعلاقمنبعيدطوي!!القرسطون

القصيررأسهوعلىقليلثقلالطويلرألحمهعلىعلقفإذا

إلىالقليلالثقلنسبةكانتحتىوتوازناتساوياكثيرثقل

منالطويلرأسلعدإلىأغصيرارأسبعدكنسبةأحضيرا

الارتكاز.نقطةهوهناوالمعلاق."!..المعلاق

بنثابتوكذلكالحكمةميزانكتاسهالخازنبنىوقد

مسلماتهماوكانت،الهندسيةالبراهينعلىالقرسطونقرة
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وهيأوروبا.فىالنهضةعلماءمؤلفاتفىالانطلاقنقطة

حولمحاوراتمؤلفهفيجاليليومنلكلسابقةمرحلة

المبادئالكبيرعملهفىنيوتنوإسحق،جديدينعلمين

قدالثقالالأجساما-:المسلماتهذهومن.الرياضية

فىمختلفةالقوةفىمختلفةكانتوإنأثقالهاتتساوى

قوتهمافمنهابمالقوىمختلفةالثقالالأجسام2-الشكل

يقطعهمامسافتينكل3-أصغر،قوتهماومنها،أعظم

المسافتينإحدىنسبةفإن،متساويينزمانينفيمتحركان

قوةإلىالمستويةالمسافةفيالمتحركقوةكنسبةالأخرىإلى

متساويينبقسمينينقسمخطكل4-الاخر،المتحرك

علقإذاالخطذلكفإن،متساويانثقلانطرفيهفىويعلق

معرفةإن-5.الأفقوازى،بنصفينلهالقاسمةبالنقطة

أجرامبتفاوتتكونالمقادير،الختلفةالأثقالأوزان

وخثورا.رقةالموزونفيهايغاصرطوبات

وعرفوا،النوعيالثقلفيأيضاالمسلمونالعلماءبحث

موضعهعنأخرجماإذاالجسمإنفقالواوالخفةالثقل

يسمىأسفلإلىأي،الأرصلىمركزنحوفاتجهالطبيعي

سمىالعلوإلىأيبمالعالممحيطنحواتجههوإنأماثقيلا،

لهواخترعواالنوعيالوزنلحسابطرفاواستنبطوا.خفيفا

حساباالأجساممنعددثقلبحسابوقاموا،الالات

يطابقه،وأحياناالمعاصرونإليهوصلالذيالتقديريقارب

الأجساموزنبينحقيقيةنمسبإلىوصلمنأولوهم

النوعيالثقلفيبحثمنوأولالماء.وزنوبينالختلفة

81-4هـ،218أ-)99المأمونعهدفيعليبنسند

أماأيضا.سيناابنالأمرهذابحثواالذينومنم(،833

البيرونىفهماالمجالهذافىغيرهمابزااللذانالعالمان

لبعضالنوعيالثقلبتحديدالبيرونيقامفقد.والخازن

يذالشكلمخروطىجهازباستخداموالجواهرالفلزأت

إلىالمصبهذايتجهبحيث،فوهتهمنبالقربمصب

وزناالنوعيوزنهقياسالمطلوبالجسميزنوكان.أسفل

وهنابالماء،المملوءالخروطيجهازهفييدخلهثمدقيقا،

لهمساوحجممحلالجهازفىأدخلهالذيالجسميحل

الماءبوزنيقومذلكبعد،المصبمنيفيضالذيالماءمن

النسبةبحسابللجسمالنوعيالوزنيحددثمومن،المزاح

الذيالجهازويعد.أزاحهالذيالماءووزنالجسموزنبين

المواد.كثافةلتعيينمقياسأقدمالبيرونياخترعه

للماء،النوعيالثقلفيتبايناهناكأنالبيرونىاكتشف

الثقلعلىيزيدالباردللماءالنوعىالثقلأنوجدفقد

الماءأنأي،.،.41677بمقدارالساخنللماءالنوعي

.%6671.4،بحواليبالتبريدحجمهيزيد

وغيرها،للسوائلالنوعيالثقلفيأبحاثهجانبإلى

تقومالتيالظواهرفشرحالموابع،ميكانيكافىالبيرونىبحث

فو!ل!

!!

قاج!ضا

البيرولي.اخترعهالمواد،كثالةلتعيينمقياسأقدمانحروطىالجهاز

الابارمياهتجمعكيفيةوشرحوتوازنها،السوائلضغطعلى

كيفيةعنتحدثكما،الجوانبمنبالرشحالجوفيةوالمياه

أعلى.إلىمائهاوصعودالنافوراتوانبثاقالمياهفوران

لوزنالتركيبغريبميزاناوصففقدالخازنأما

النوعىالوزنباستخراجوقاح!والماء،الهواءفيالأجسام

تذوبالتيالصلبةوالاجساموالسوائلالمعادنمنلكثير

وصلتالدقةكايةفيجداولفيووضعهاالماء،في

الوزنمعالتطابقدرجةإلىالاحيانبعضفيصحتها

لمحتىللسوائلالنوعىالثقلقياسأتقنوقد.الحديث

ومائتيألفينكلفيالجراممنمائةمنستةفيهخطؤهيتعد

هنا.المبينالجدولفىالقياسهذابعضانظر.جرام

علىالخازنإليهاتوصلالتيالنسبةإلىنن!أنيجب

الأجهزةدقةالحسبانفيأخذناماإذاجدادقيقةأنها

الخازنقياساتجدول

الحديتالوزنتوصلالتيالنسبةالسائلةالمادة

الحازنإليها

الباردالعدبالماء

الصفردرحةفيالماء

الحارالماء

لبحراءما

الزدتونريت

البقرحليب

اللإساندم

"،659

.،589

410،1

.،029

011،1

330،1

.!9999

"،7959

270،1

.،19"

42.1و1،،4بينيتراوخ

أ،"لم59و540.1بينيتراوخ
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العالمادإليهاتوصط!التيالقيموممقار!ةالتالىالحدولمنيتضح

،لوسائلحددتالتىالنوعىالوردلقي!-والحاردالميروى-اطسلماد

الصحيحة:ا!امرحذاقريةقيمهاأن،المعاصرة

لمادة

لذه!

لزئمق

لحاس

الأصفرلنحاس

لحديد

لقصدير

لرصاص

للازورد

لياقوت

لز!رد

للؤلؤ

لعقيق

)المرو(لكوارتز

الحديثالوزنالحازنعدنياللإعند

26.915091.26.91

74.1395.1351.13

298.83.885.8

4.8لحو.67.8588

82.774.797.7

22.7517.92.7

"4.1192.11.3511

193.76.309.3

75.306.352.3

.732.62273.2

.732.62275.2

7.2و5.2ل!تيتراوح0.620.52

53.2.58258.2

لتسعةالوعىللثق!!نىالميررقياساتشائحالتالىالجدولويوصح

ومقارلتهاالماء،إلىوثانياالدهبإلىأولأمسموبةالمعادلىمنأنواع

.المعاصرةبالقيم

المعدن

الذهب

لرئبقا

لرصاصا

النوعيالثقلالنوعىالنقل

إلىمنسوئاإلىمنسوبا

على،الماءعلى،الذهب

الوزنأساسالوزنأد!الس

للماءالنوعيللذهبالنوعي

=001=001

6"،125

94،13

437،11

625،54

625،46

666.54السحاس

الأحمر

875.44النحاستوتياء

7241.الحديد

36.37القصدير

أ"377،

8،8د9

676،8

526،8

29،7

15،7

العلم!يةالقيم

للثقلالحدتة

منسوباابوعي

الماءإلى

وحيترا

852،

755،

وحيترا

983،

44هو

وخشرا

824،

474و

شراوح

06.8

وحيترا

766،

3،91و91

13

11

11،

29،8و

726،8و8

ب!!يمراوح

97.7و6.7

192.7

وصلمابينالطفيفالاحتلافأنكما.الحديثةالعلمية

فمياه،تعليلهيمكنالمعاصرونإليهوصلوماالخازنإليه

الداخلية-فالبحارملوحتها.مقدارفيتختلفالبحر

أكثر،ملوحتهانسبةتكون-قزوينوبحرالميتكالبحر

نأكما.كالمحيطاتالمفتوحةالبحارمياهمنأثق!!أستالىهـبا

والمراعي،الأبقارباختلافيحتل!للحليبالنوعيالثقل

البقروعددنوعولاوزنهاالتيالبحرمياهالخازنيذكرولم

.التجاربعليهأجرىالذي

صنعفىالمسلمونبرع.والساعاتالحيلعلم

وأوالشمعوالزئبقوالرملبالماءتعملالتيالساعات

وأعطوهاالشمسيةالساعاتاخترعواكما،الختلفةالأثقال

عنواستطاعوااخر.دائريمحوريتوسطههدائرياش!!لا

التقاويمووضعوالزمنالشمسموقعتحديدطريقها

الرحلةساعةأوالنقالةاصشمسيةاالساعةحصانتر.أصسنويةا

هذافيأصالةاختراعاتهمأكثريسمونها،كالواكما

المنبهةالشمسيةالساعاتمننوعااخترعواكما.المجال

وسميترنانبصوتالوقتعنتعلنكانتالتي

كانتالمائيةالساعاتمننوغاصنعواكما.الرخامة

قدح،فيمعدنيةكرةمنهاساعةكلرأسعلىتقذف

وما،أخرىرسومأوالنجومفيهتظهرمحورحولوتدور

منتصفعشرةالثانيةالساعةجاوزتكلماتبرقأنتلبث

مضيء.هلالفوقهايمروعندهاالليل

الملكإلىم708هـ،أ29عامالرشميدهارونأهدى

مضيبعدتسقطوكانت،أدهشتهنحاسيةساعةشارلماد

اصطدأمهالدىتحدثصغيرةكرةساعةعشرةاتشى!ول

تقفزحصانا21بهاوكانجميلا،إيقاعامعدنيبرقاص

وأشهر.كاملةدورةالساعةدارتكلمابوابة12من

الجامعساعةكانتالساعةهذهجانبإلىالساعات

منساعةكلعندتسقطالساعةهذهوكانت،الأموي

طاستينعلىبازينفميمنصخجتينالنهارساعات

خلفالماءبهيدوربمصباحفتجهزبالليلأمامثقوبتين.

ساعاتمنساعةانقضتوكلماالجدار،داخلزجاجة

دائرةللأبصارولاخط،المصباحضوءالزجاجةعمالليل

مرصدساعةأيضاالشهيرةالساعاتومنحمراء.متوهجة

وموأعيدأوقاتفيتظهردمىبهاوكانت،رأىمنسر

سعيدأبواخترعوقد.الحركاتلعضلتؤديثابتة

(أم900هـ،993)تالمصرييونسبنعبدالرحمن

ت)الموصليالدينكمالتبعهثم)البندول(الساعةرقاص

بتذبذبتتعلقكثيرةأشياءوأضافأم(422هـ،963

.الرقاص

أخرىاختراعاتللعرب.أخرىحدلدةمتفرقات

للأغراضالآخروبعضها،التسليةبغرضبعضهاصمموا
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شبهأوتلقائينظاموفقتعملكلها،وكانت،العملية

منتشرةالمتحركةوالدمىاللعبصناعةوكانت.تلقائي

سماهمؤلفاالجزريالرزازابنلهاأفردوقد،لديهمبكثرة

الحيل.صناعةفيالنافعوالعملالعلمبينالجامع

الباهرباسمكتاباالأندلسيأحمدأبوعامرآلفوكذلك

منكثيرةأنواعافيهماوصفاوقد.الحيلعجائبفي

أخرىوخاماتالشمعمنتصنعكانتالتيالدمى

منكبيراعدداكتابيهماوضمنابنفسها،تتحردوكانت

الدمىهذهتركيبتبينالتىالإيضاحيةالرسوم

وطبيعتها.وال!لات

ابنموسىأبناءالحيلعلمفيوعملكتبمنأشهرمن

فيذلكوكانوأحمد،والحسنمحمدوهم،الثلاثةشاكر

الرياضياتفيبرعواوقد.الهجريالثالثالقرنأواسط

فيأحمدبلغ.والحيلوالموسيقىالنجوموعلموالهندسة

مخيلةلديهكانتفقد،أخواهليبلغهماالحيلصناعة

المنزلي،للتدبيرالعمليةالخترعاتمنكثيراقدمتمبدعة

منوغيرها.والأثقالللأطفالالمدهشةالميكانيكيةوالألعاب

منمعلومةكميةمنهاتنزلدنانصنعها،التيالالات

وآلات،قصيرةامشراحةفترةمنهاكميةكلتعقب،السوائل

الفتائلفيهاترتفعوقناديلتلقائيا،تفرغهاثمبالسوائلتمتلئ

بفعلتنطفئولاأيضا،ذاتياالزيتفيهاويصبتلقائيا

ارتفاععندذاتيةبصورةصوتاتحدثآلةاخترعكماالهواء.

عدداابتكركماسقيها،عندالحقولفيمعينحدإلىالمياه

الصاعدةبالمياهمتعددةصوراتظهركانتالتيالنافورأتمن

لاالتيوالمعالف،للحماماتخزاناتأيضاأعمالهومنمنها.

صغيرةحيوأناتسوىمنهاالشربأوالأكلتستطيع

مختلفة.أشكالعلىالفوارةمياههاتندفعونافورات،الحجم

منسرمرصدفىمحمدأخيهمعبالمشاركةإنجازاتهومن

الحيواناتورموزالنجومصورتحويالشكلدائريةالة،رأى

القبةعننجمغابوكلما،المائيةبالقوةوتداروسطهافي

ومن.الالةمنالأفقىالخطفيصورتهظهرتالسماوية

إلىالفلكبعلمواسعةدرايةيتطلبالعملهذاأنالواضح

الفلكعلميستفيدأنالطبيعيمنوكان.الحيلعلمجانب

بعلمالمشتغلونالعلماءلطورهاأويخترعهاالتيالالاتمن

البوصلة؟المثالسبيلعلىالمسلمونالعلماءطورفقد.الحيل

فييستخدمونهاالصينيونوكان.الصينيوناخترعهاالتي

فأخذها،والخرافاتكالسحربالعلمصلةذاتغيرأمور

وأطلقواالملاحةفيمنهأستفادوابيتالهاوجعلواالمسلمون

وتقطيعللتطويعآلاتلديهمكانتكما.الإبرةبيتعليه

هـ،672)تالطوسيالديننصيراستعملفقد،الحلقات

الخمسأهـاتذاتالمحلقةمراغةفيمرصدهفيام(273

بهاصنعواخاصةطريقةاكتشفواكما.النحاسمنوالدوائر

ثلاثبذلكوزادواأمتار،خمسةالبالغالقطرذأتالحلقة

إجراءمنمكنهممما،الموجودةالفلكيةالمحلقاتعلىحلقات

الزواياقياسمسطرةأضافواثم،أخرىفلكيةقياسات

فينقطةحولتدورمسطرةوهيالأداد،باسمالمعروفة

متساوية.أقسامذاتدائرةعلىالاخرطرفهاوينتقلطرفها

صنعإلىم(873هـ،026)تفرناسبنعباسوتوصل

الالاتمنعدداواخترع،والحجارةالرمالمنالزجاج

آلةوهي؟الحلقذاتالمسماةالأداةمثلالدقيقةالفلكية

تمثلكرةوسطهافيتعلقمتداخلةحلقاتعدةمنتتكون

أطلقالزمنلقياسآلةاخترعكما.اسميارةالكواكبحركة

هيالحيلعلمفيمحاولاتهأشهرأنإلا،الميقاتةاسمعليها

جسمهلتطيراحتالفقد؟حتفهفيهالقيالتىالمحاولةقلك

غفيرجمعأمامعالمكانإلىصعدثم،جناحينلنفسهفمد

يجعلأندونطائرأالهواءفيواندفع،قرطبةأهاليمن

ومؤخرتهجسمهلمقدمويعطيهبوطهفييحميهذنبالنفسه

سقطثمبالقصيرةليعستمسافةوحلق،التوازنمننوعا

فيالطرانحاولإنسانأولولعله.وماتمؤخرتهعلى

العالم.

الأولىالعصورمنذالإنسانبذلوالمغنطيس.الجاذبية

فقد،الطبيعيةالجاذبيةظاهرةعلىيقفلكيكبيراجهدا

كانتوقدتفسيرا.لهيملكلاولكنيلاحظهأمراكانت

فيونظرياتأفكار.م(ق322-)384طاليصلأرسطو

،آنذاكالسائدالعلميالتفكيرعلىلمميوتالجاذبية

التيالأسبابجملةبينمنوالنظرياتالأفكارهذوكانت

أ،!!ميم!ا

!د=.في!)

-!--أآ!(+

بالرسومكتبهموزودوا(الحيل)علمالميكانيكا!يألفواالعربالعلماء

الحزري.الرزارلالنالجما!عكتابم!نموذجوهدا.الإيضاحية
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الموضوعهذادراسةإلىالمسلمينالعلماءبعضدفعت

أ!جر.أخرىموضوعاتضمن

ابنهوالمسلمينمنالجاذبيةبعلماهتمامنأوللعل

مصنفاتهأحدفييقرروهوم(،469هـ،)334الحائك

وجهعلىويسرةيمنةمتموجوالهواءفوقإلىالنار..".بأن

راكدةواقفةوالأرضسفلا،ويسيريتحركوالماء،الأرض

أحلويةاالأجرامتأثيروكانقبولأ،الثلاثةمنأكثركانتلذا

منفاتهاماعلىوكانتأكثر،فيهاالسماويةوالعناصر

كامنوالماءالهواءمنجذلاوأشدأغلبالأجسام

قواهتجذ!أسذياالمعنطيمرححربمنرأصةفهيجهاتها.

".جالبكلإلىالحديد

فثالت،الجاذبيةظاهرةإلىأشارواآخرونعلماءهناك

النوعيالوزنذاتالأجسامأناكتشف-مثلا-شرةابن

تحت،إلىفوقمنتنجذبالنوعىالهواءوزنمنالأثق!!

كليةوب!تلينهاالأنأسفلإلىتعوداليالس()الطهينفالمدرة

ينجذبأصشيءواوال!ضافةالبرودةحيثمنمشابهةالأرض

الراريعصربنمحمدذلكوشرح.منهأعظماهوماإلى

إلىالمدرةرمينا!لمإذابأنناالهجريالسادسالقرنأواخرفي

قوةفيهاأننعلمذأ!زمن،أسن!لىإلىترجعفإنها،فوق

أعادتهاصوقإلىرميناهاإذاأصدابمأسفلىإلىالهبوطتقتضي

ب!!ربصأقدسيناابنأننجدكما.ألممفل"لمإلىالقوةتلك

صهـكته.أثارأ!ذياواسمببالجسماندفاعقوة

القانون!ضابهفيالحاذبيةقوىالبيرونيتناول

كلمنالأرضاتجدبأسمماءا"أنفعندها!لسعودي،

منأشدالأرضل!خلةجذبهاأنإلاأسسواء،اعلىالأنحاء

الأجزاءهذهتكنلمإذاخاصةالأخرىللأجزاءجذبها

تتمكنلافحينئذعنها،بعيدةكانتأوبالأرضمشصلة

جذبلمجالخاضعةت!صنالأنهاإليهاجذبهامنالسماء

هما:الجاذبيةمننوعينإلىيشيروبذلكلها"لمبمالأرض

فوقهالماالأرضوجاذبية،للأرضالسماءجاذبية

فييقعأ!ذياثأسصإاإلىينجذبفالشيءوحولها،

جرمإلىلدورهمامنجذبينونطاقههوكانوإنمجاله

فهمالأرضسطحعلىوجوده!بحكموالبشراسحماء.

ويبلغالسماء،إلىمنجذبةبدورهاوهيإليها،منجذبون

تنطلقحيثمنالأرضباطنفيأقصاهالجذبذلك

أ!اماتامنتصبوالأرضعلىأضاسو"االأرضيةالجاذبية

إلىالأثقالتزولأيضاوعليها،الكرةأقطارامشقامةعلى

الأرضدورانبعدمالقائل!تعلىويعترض."،..السفل

الحجارةسمطحهافوقمنطارتدارتإذالأنها

لأنهيقعلاهدا"إنالصددهذافيويقولوالأشجار،

كلتجذبالأرضاأنالحسابفيندخلأنمنلنالابد

مركزها".نحوعليهاما

،الجذبوخواصالجاذبيةظاهرةشيبدلوهالخازنأدلى

التىالجويالضغطظاهرةعنبحثهفيفعلكماتماما

فقد.قرونبخمسةتوريشليإيفانجليستاقبلفيهاتحدث

الجسمصرعةبينالعلاقةعلىالحكمةميزانكتابهفيأكد

الثقلإنوقال.يستغرقهاسذياوالزم!يقطعهاالتيوالمسافة

،الأرضمركزإلىالثقيلالجسميتحركبهاالتيالقوةهو

مركزإلىأبداذاتيةبقوةلمجحركالذيهوأضقيلاالجسموأن

رطبةأجسامفيثقيلجسمتحركإذاوأنه.فقطالأر!ه!

فيحركتهفت!صنرطوباتها،وفة!تكونفيهاحركتهشإن

الرطبالجسمفيتحركوإذا.أسرعالأرطباالحسم

الشكلفيمتشابهانالحجمشيمتمساويانجسمان

فيهكثافةالأكثرالجسمحركةفإن،أس!ضاهشةاشمحتلفان

أثقالها،تتساوىقدالثقالالأجساماأنحصما.أسرعتكون

المتساويةفالأجسام؟والشكلالقوةفيمختلفةكانتوإن

الأجساممنواحدجسمفيتحركتإذاالتيهيالثق!!

أنهاأيبممتساويةحركتهاكانت،واحدةنقطةصاشطبة

والأجسام.متساويةمسافاتمتساويةأزمنةفيتقيم

كانتالصفةهذهعلىتحركتإذاالتيهيالثقلالختلفة

مختلفة.حركاتها

(أم61ءهـ،56.)تالإدريحسيالشريفقام

تخاولوقد،المعرفةفروعمختلففيأمحم!!واأضصني!با

.الافاقاختراقفيالمشتاقنزهةحخابهفيالجاذبيةظاهرة

الأرض"إنيقولالأرضكرويةعنحديثهمعرضففي

ركوداعليهاوراكدبهالاصة!والماء،الكرةكتدويرمدورة

الفلكجوففيمستقرانوالماءوالأرضيفارقها،لاطبيعيا

وضعووضعهما.البيضةجوففي)الصفار(كالمح

وهوجهاتهما،جميعمنبهمامحيطوالنسيممتو!عط،

أعالمواللهلهما.دافعأو،الفلكجهةإلىلهماجاذب

وذلكالفلكجوففيمستقرةوالأرض،ذلكبحقيقة

ظهرها،علىالخلوقاتوجميع،الفلكحركةسرعةلشدة

لماجاذبةوالأرض،الخفةمنأبدانهمفيلماحاذبوالنسيما

يجذبالذيالمغنطيسحجربمنزلةأضقل،امنأبدانهمافي

".إليهالحديد

والخازنوالبيرونيالحائكابنغيرآخرونعلماءهناك

بنومحمدخرداذبةابنهؤلاءمن.الجاذبيةظاهرةتناولوا

البغدأديملكابناللهوهبة،والبوزجانى،الرازيعمر

المعتبركتابهفييقولالذي،الزمانأوحدبالمحمالمعروف

جذبقوةتأثيرتحتحرايسقطالجسمألىالحكمةفي

إلىللوصولسعيهفيالوقأقصرذلكفيمتخداالارض

تحركت"فلوالستقيم،الخطوهو،الطهبيعيموضعه

والكبيروالخفيفالثقيلحركةلتساوتالخلاءفيالأجسام

والخروطالحاد،رأسهعلىالمتحركوالخروطوالصغير
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لأنهاء،والبطالعسرعةفيالواسعةقاعدتهعلىالمتحرك

منتخرقهلماخرقهابسهولةالأشياءبهذهالملاءفيتختلف

".وغيرهوالهواءكالماءالخزونالمقاوم

اللبنة،المسلمينللعلماءالمتناثرةالأبحاثهذهكانت

نيكوسكوبرمنكلعليهابنىالتيالجاذبيةلعلمالأولى

كبلرويوهانأم(543أ-473هـ،59.)878-

واستقيانوياتهماأم(063-5711هـ،أ040)979-

همااعترفاكماعلومهماوالمسلمينالعربالعلماءمن

جاليليومنكلأيضااللبناتهذهمناستفادكما.بذلك

نيوتنوإسحهتأم(642-1564أهـ،520-)729

القوانينلوضعأم(727-6421هـ،أ01-041)52

الجاذبية.قوةلتحديدرياضيةألسه!علىالقائمة

فيهاكتشفمنأولالإغريقكانفقدالمغنطيه!أما

سنة.0002علىيزيدماقبلذلكوكان،الجذبخاصية

مغنسياتسمىمنطقةمنالحجرمننوعايجلبونكانوافقد

ومنالمغنطيين،يسمونأهلهاوكان،الجذبعلىقدرةله

أمحرباوعرفالحجر.هذاعلىمغنطيسكلمةأطلقتثم

مناستفادواوقد.والمغنطيسيةالمغنطسوالمسلمون

الاتجاهإلىوإشارتهالجذبهماأساسيتينخاصتين

نإالبيروفيويقول.البحريةأسفارهمفيذلكوا!شخدموا

أكثرلكنه،الجذبخاصيةلهكالكهرمانالمغنطيسحجر

طرفأو،الجرحمنشفرةينتزعيستطئأنلأنهفائدةمنه

الإنسانابتلعهمعدنياخاتماأو،العروقأحدمنالمشرط

هياكلفىاستخدمواالعربإنويقال.بطهفيواسمتقر

يتمالتيالنخلأليافالعربيالخليجتعبرالتيسفنهم

اممتخدموابينما،الخشبيةبالألواحثقوبفيإدخالها

الأبيضالبحرفيتبحركانتالتيللسفنالحديديةالمسامير

صخوروجودإلىذلكفيالسببويعود.المتوسط

فيهايستخدمالتيالسفنتعرضأنيمكنخفيةمغنطيسية

الخطر.إلىالحديد

وقد)البوصلة(،المغنطسيةالإبرةالمسلموناستخدم

سماهاكماالإبرةبيتاختراعنسبةفيالعلماءاختلف

نأإلاالصينبن،إلىذلكينسبمنالعلماءفمن.العرب

البوصلةعرفواقدالصينيينأنيؤكديوتشوالصينيالمؤرخ

منأوالهنودمنيكونونقدأجانبملاحينطرية!عن

.وكانتونسوموةبينيبحرونكانواالذينالمسلمين

كانوا،الأرجحعلى،المسلمينالبحارةإنآخرونويقول

بيتصنعفىالمغنطسفىالاتجاهخاصيةاستخدممنأول

الرابعالقرنحواليوذلكالبحريةرحلاتهمفيالإبرة

واقامةالقبلةاتجاهضبطفياستخدموهاكما.الهجري

البوصلةاختراعبأنالبعضادعاءأماالمساجد.فىامحماريب

دليلمنهناكفليسفلافيوجويا،الإيطالييدعلىتم

فيواستخدامهاالبوصلةإلىالإشاراتأقدمإنإذ؟يعضده

المنظاربوفيهديفنسانكتابفيتردالأوروبيةالمصادر

جيرارهوال!صابهذافيالوحيدمصدرهوكانالطبيعي

العربيةالمصنفاتمنكبيرةذخيرةترجمالذيالكريموني

الخطوطاتبعضوتدلعربيا.كانالمصدرأنيؤكدكا

بعضأجرواالعربالعلماءبعضأنالقديمةوالمؤلفات

المغنطيسية.فيالأوليةالتجارب

الرابعالقرنيعد.مؤلفاتهموأهمالفيزياءرواد

منالإسلاميةالعربيةللحضارةالذهبىالعصرالهجري

العلومالمسلمونالعلماءتوجفقد.العلميالتقدمحيث

بماخاصة،الرائعةبالاكتشافاتخلالهوالبحثالتطيقية

وقوس،والأصوات،ووظائفهالضوءطبيعةفيإليهاهتدوا

إلىبالإضافة،والظلالوالخسوفوالكسوفقزح

قائمةرأسعلىكانوقد.الحيلعلمفيمخترعاتهم

بنموسىوابناءالهيثمابنبالفيزياءاشتغلواالذينالعلماء

حصرهم.يصعبممنوغيرهموالبيرونيوالخازنشاكر

بفروعهالفيزياءعلمتطورفيجميعاهؤلاءساهموقد

يأفييفوقهممنهناكيكنولممتفاوتةبنسبالختلفة

عاصرتهم.أمة

معظمأنإلاكثيرا،الهيثمابنصنف.الهيثمابنإسهام

وشملت.قصيرةعلميةمقالاتأورسائليم!ىصنفهما

والهندسة،والمقابلةوالجبر،الحساب:المؤلفاتهذ

الفلك:فيكتبوله.المعاملاتوحساب،والمثلثات

والصيدلة،والطبوالجغرافيا)البصريات(،والمناظر

والسياسةالكلاموعلموالفلسفةالمنطقفيوكذلك

والمحدبنالقدماءكلمةاتفقتوقد.والأدبوالأخلاق

العلومفيشأنهوعلو،مواهبهوكثرةالهيثمابنعظمةعلى

ابناتبع.الخصوصوجهعلىوالبصرياتعموماالطيعية

خاصة-منهاالضوءفيكانوما-كلهابحوثهفيالهيثم

الاستقراءعلىالعلميمنهجهبنىفقد،مثلىطريقة

باستقراءنبتدئ."..يقولكماأو،والتمثيلوالقياس

خواصوتمييزالمبصراتأحوالوتصفحالموجودات

التدريجعلىوالمقاييسالبحثفينرتقيثم،الجزئيات

فيالغلطمنوالتحفظالمقدماتمإنتقاد،والترتيب

وينتقدهيميزهماسائرفيغرضهيجعلوكان."...أضتائجأ

أنهويعترف.الهوىواتباعالارأءمعالميللاالحقطلب

كدرمنالإنسانطبيعةفيهومما"براءليسذلككلبعد

ومن،الإنسانيةالقوةمنلهمابقدريجتهدولكن"،البشرية

ابنآراءمنونخلصالأمور.جميعفيالعونيستمدالله

فيمخلصاكانأنه،عليهوسارأقرهالذيومنهجهالهيثم

للوضعمدركاالعلماءمنلمسبقهلمنمنصفا،العلمطلب

النهجهذاإن.ومهمتهووظيفتهالعلميللبحثالصحيح
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فيماسميالذيهوبهنفسهوألزمالهيثماابنسلكهالذي

روجرسبققدي!صنهذاوعلى؟العلميالأسلوببعد

هذاإليهينعسبالذيام(206اهـ،110)تبيكون

مبدأباضافتهعليهتفوقبل،فححسبيسبقهولم.الفضل

المقدرةبينيجمعأنواستطاعوالتمثيلبالقياسالعمل

علماءاعظممنبيكونوكان.أعلميةاوالكتابةالرياضية

أإنتاجهحملواث!اأحربىاالعلمدرسواالذينالغرب

شيالفوءبفممافخراأشدوكان.الأوروبيةالأجيال

أعيتمأابنمراستمدهالذيالكبيرالتأليفكتاب

فييبحثأنيريدممن"أعجب:يقولوكان،أسكنديوا

".العربيةاللغةيعرفلاوهوالفلسفة

ظوكتابأه!ايعدالديالمناظركتابالهيثمابنآلف

أوروبا-فىالمظلمةالعصور-الإسلاميةالازدهارعصورفي

ثانتفقدالضوء.لبحوثا!متيفاءالمصنفاتأكثروكان

جاءو!ابينها.رالطلامفككةقبلهالمجالهذافيالمعلومات

ره،تصوأىماهمت،صحيحةأسسعلىالعلماهذاأنشأ

أمحلاقةاذاتالأخرىاأحلوماةالتطهرهدانتائ!وانعكمست

هـكطحا

علمأل!!أنهمآثرهأعق!منثانأ!ذا.الطبيعةركالفلكبه

ومنحديتا.المعروفبالمعنىالضوءعلموأنشأالقديمالمناظر

أضوء،اطبيعةأ-المناظر:فيوردتالتيوألاراءالبحوتأهم

العين،تشريح4-والان!صسار،الانعطاف3-،الانعكاس2-

البصرأغلاط6-و،اشؤيةحدوثوكيفيةالإبصار5-

الاطلاعفيمكنوالبصرياتالضوءفيآراؤهأما.وأوهامه

المقالة.هذهفيالبصرياتتحتعليها

فيمعواءكبيراالهيثمابنأثر.كانالغربفيأثره

ذكرهانتشرحيثأخربافيأووماتعاشحيثالشرق

يدانيهكانمنمعاصريهمنهناكيكنولم.صيتهوذاع

حياتهفيولا،العلميةعبقريتهوفىالبصرياتميدانفي

وحبللعلملإخلاصهانع!صاساكانتالتيالشحصية

بنفسيكنلمأصشرقافيتأثيرهأنالغريبومن.البحث

الشرقفيشهرتهظلتوقد،الغربفيكانأسذياالقدر

منالعلميةبنظرياتهتأثرمنلقلة؟المرويالتاريخمنجانبا

كمالقامأنبعدإلاصيتهيذعولم.والمسلمينالعرب

المناظركتا!بشرحأم(032هـ،072)تالفارسيالدين

الألبابلذويالمناظرتنقيحكتابومماهعليهوعلق

والبصائر.

علىوالمنتحلونالمترجمونأقبلفقد،الغربفيأما

علماءأكثرمنهينه!!عامامنهلابقيتالتىالهيثماابنكتب

يتلوورودافينشيشبلروبي!صنروجرمثلالوسطىالقرون

إلىوالفيزياح!والفلكالرياضياتفيكتبهونقلتوهوبكنز.

فيبدواللاتينيةاللغةأما،والإيطاليةوالأسبانيةالعبريةاللغات

إليهانقلقدأم(871هـ،583)تالكريمونيجيرارأن

اللاتينيةإلىويتلونقلهكما،الهيثملابنالمناظركتابكل

علمفيالهيثمبابنتأثروامنأوائلومن.أم072عام

الذيام(253هـ،065)تجروستعستروبرتالضوء

ويتلووكذلك.الغربفيالعلميةالحركةروادمنيعد

منبمالهيثمابنآراءمنكثيراالضوءعنأبحاثهضمنالذي

.قزحقوستعليلوالثقبذاتالس!وداءالخزانةذلك

هـ،196)تبيكاملجونالمناظرعلمكتابأننجد!صما

لابنالمناظركتابمنناقصاقتباسسوى!أم(292

العربيالعلممننهلواأسذيناالغربعلماءأعظمأما.أ!يثما

درسالذيبيكونروجرفهوأوروباإلىنتاجهحملواث!ا

الفلسفيةالعلوممنللأخذتعلمهاعلىوشجعالعربية

قدالمناظرعلمفىالهيثمابنأب!اثأرونجد.العربية

البحوثمنبعضاوأنأوروبا.علماءمنأممثيريناأ!متأ

مؤلفاتهفيوردتقدمنهمالمشهورينإلىتنسبأضيا

علمي،منظورمنالكتابهذامستوىفإنالمناظربمخاصة

الغربيونصنفهاالتيأعلميةاالكتبمنحضيرمستوىيفوق

أوروبا.فيالنهضةعصروبداياتأ!سص!!اأمحصورافى

ابنبعد-ثلاثةثالثاكبيرونىكان.البيرونيإسهام

الإسلاميةالعربيةالحضارةبهماازدهت-الهيثموابنسينا

منتصفإلىالهجريالرابعأسقرنامنتصفمنالفترةفي

مثلالعلوممؤرخيبعضويذهب.الهجريالخامسالقرن

"أنإلىأم(039هـ،أ483)تسحاوإدواردالألماني

البيرونيكانوقد".التاريخعرشهاعقليةأعظمالبيروني

والغربىالإسلاميالعالمينفيالعلميالاتجاهوحدةفييرى

وحدةإدراكإلىيدعوكانوكأنه.والغربالشرقاتحاد

.رر:!صرلا!هحههـ

ه*لمتتسغ/ءفا،اس!بم!ث!ا

!ى!.أ

-خ!صر!.
لى،!**--كا،!ا!حى!بر!رممبم1--،كا

-إ!أ

لأ

!!!ى*

فىبم:

المناظر.كتابفىوردتالتىالهيتمال!بحوتأه!م!العينتشريح
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اليونانيين،يطريفنجده؟والعلميةالإنسانيةالأصول

العجمي-أصلهمنالرغمعلى-ولغتهمالعربويطري

،الشعوبهذهمنشعبكلمزاياويعددبالهنود،ويشيد

وقد.شعبأولغةأومصدرأيمنالعلمأخذإلىودعا

واسشسكريتية،والسريانيةوأليونانية،،الفارسيةيجيدكان

اللغاتهذهتراثعلىاطلاعهوسعة.العربيةجانبإلى

الذيالمنهجانتقادمن،المثالسبيلعلىمتمكئا،جعلته

علمي.وغيربالأوهاممليءرأيهحسبلأنهالهنوداتبعه

الفلسفةبينالتوافقوجودبيانمنذلكمكنهكما

منوالكثيرالهنديةوالحكمةوالأفلاطونيةالفيثاغورية

الصوفية.مبادئ

التيالمعرفةفروعكلفيآلفقدالبيرونييكونيكاد

والتنجيموالفلكالرياضياتفيكتبفقد،عصرهعهدها

والأحياءوالجيولوجياوالتارلوالجغرافياوالأديانوالحكمة

بالخواصاهتمفقدالطبيعياتمجالفىأما.والصيدلة

ميكانيكاعلمأبحاثهوتناولتالمواد،منلكثيرالفيزيائية

التجربةإلىبحوثهفيولجأوالهيدروستاتيكا،الموانع

إلىسينامإبنانضمكما.لاستنتاجاتهمحوراوجعلها

منيأتيالضوءبأنالقائلرأيهفيالهيثمابنشاركواالذين

بالخواصاهتماماتهجملةومن.العينإلىالمرئيالجسم

كالقانونمتفرقةكتبفيوردتالتيللموادالفيزيائية

بأنهللماسوصفهالجواهرفيالجماهرو،المسعودي

ينكسرولاالأحجارجميعيكسرصلدوأنهمشفجوهر

حتىيستخدمحيثللماسمميزةفيزيائيةصفةوهذهبها.

المعادنلصقلمسحوقهويستخدمالزجاجلق!الان

كاللؤلؤ،يضيءفإنهعندهالأبنوسخشبأماوتنعيمها.

النوعيثقلهلأنالماءعلىيطفوولاطيبةرائحةمنهتفوح

الكريمةالأحجاركلأنإلىيشيركماواحد.منأكثر

بفضلفيهيرسبفإنهالذهبخلاماالزئبقفي"تطفو

تحديدإلىتوصلأنهالبيرونيبهقامماأبرزومن".الثقل

الأحجارمنبعضهامركباعنصرا18دالنوعيالثقل

توضيحه.سبقالذيالخروطيالجهازمعستخدماالكريمة

إلىمنسوبةالعناصرلهذهالنوعيالثقلقيماستخرجوقد

ولهذكرنا.أنسعبقكماأخرىمرةالماءوإلى،مرةالذهب

الكريمةالأحجارلبعضالنوعىالثقلقيمفيهاحددجداول

-للياقوتالنوعيالوزنأساسعلىالياقوتإلىمنسوبة

الماء.إلىثمأ00

من،الحائكابنمع،البيرونيكانالجاذبيةظاهرةوفي

نحوالأجسامجذبخاصيةللأرضبأنقالواالذينالرواد

مختلفةكتبفيبثهاآراءفيذلكتناولوقدمركزها،

القالونكتابهضمنهاذلكفيآرائهأشهرولكن

المقالة.هذهفيوالمغنطيسالجاذبيةانو:.المسعودي

كتاباتهفيالبيرونيتناولهاالتيالفيزيائيةالمسائلمن

وتوازنهاالسوائلوضغط،المعادنفيالحرارةتأثيرظاهرة

المدوظاهرة،الموائعبسريانالمتعلقةالظواهربعضوتفسير

عندتتمددالمعادنأنلاحظفقدالضوء.وسريانوالجزر

ملاحظاتهوأولى.للبرودةتعرضتإذاوتنكمشتسخينها،

دقةفيالحرارةدرجةتباينتأثيرفيكانتالشأنهذافي

والقصرالطولفيتغيراتعليهاتوأحيثالرصد،أجهزة

الاثماركتابهفيوتعرض.الليلاخروصقيعالنهارقيظفي

الظواهرفشرحبمالموائعلميكانيكاالحاليةالقرونعنالباقية

وأو!وتوازنها،واتزانهاالسوائلضغطعلىتقومالتي

خاصيةإلىمستنداأعلىإلىوالعيونالنافوراتمياهصعود

مياهتجمعشرحكما.المستطرقةالأوانيفياسموائلسلوك

المياهمنمصدرهايكونحيثالجوانبمنبالرشحالابار

لتلكموازيةيجتهـمنهاماسطوحوتكونمنها،القريبة

تصعدأنيمكنوكيفالعيونتفوركيفوبين،المياه

المدظاهرةعنوتحدث.المناراتورؤوسالقلاعإلىمياهها

لوجهالدوريالتغيرإلىوعزاهماوالأنهارالبحارفيوالجزر

نأإلىفطنفقدالضوءبسريانيختصفيماأماالقمر.

الهيثمابنمعواتفق،الصوتسرعةتفوقالضوءسرعة

الشعاعبخروجتحدثالرؤيةبأنقولهمافيسيناوابن

كما.العكسوليسالعينإلىالمرئيالجسممنالضوئي

يضيءوإنمابذاتهيضيءلامعتمجسمالقمرأنيقرر

الكريمةالأحجارلبعضالنوعيالثقلقيمل!ينجدول

الصحيحةالقيمةالنوعيالثقلالنوعيالثقلالحجرنوع

الماءإلىمنسوبةإلىمنسوباإلىمنسوباالكزيم

الماءلياقوتا

بينتتترأوخ25179.10.4الأحمرالياقوت

4.4و.993

بينتترأوخ!5.96.862الزلرجدأوالزمرد

2وء678.2.77

نحو81.678.23)ألياقوتاللازورد

(الأزرق

بينتتراوخ!58.56.72اللؤلؤ

468.2و65.2

بينتتراوح75.6467.2العقيقأوالمرجان

7.2و5.2

اللائالمرجان

)المصد!(

يايمسور!حاز

لبلورا)ولمرا

لصخريأا

54،64

125،63

6،62

66،2

6،2

58،2

2،،

بيرتتراوخ

45.3و5.2

58.2
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مؤلفاتهموأهمالعربالفيزيائيينشهر

الفيزيائى

الكحديإسحاقلنيعقوب

شاكرل!موسىبنأح!د

قرةل!ثال!

البعلبكىلوقال!قسطا

المجريطيالقاسمأبو

سيساابن

ا!ادنالحسىأ!علي

البيروديالريحارأ!

ال!سفزاريأبوحاتم

الصلتأ!بناصصلتاألو

الحاردعمدالرحمن

أصغدادياملكاساللههبة

تىالساعارصوا!

الحزريالررازبنالزمادلديع

يراشاينلد!حرا

ا!وسىاالدين!كحير

أحتسيراريالدي!اقط!

المارسيألوأرر!الدينأطكما

الحلدكيأيدمرالدينعر

أطبريامحمدكأالديرمحى

وفاتهتاريخ

م873هـ،062

م883هـ،027سسةلعد

م009هـ،288

مأ21هـ،003

ءا700حص،893لحو

ما360مر،824

مأ380هـ،924

ءأ480حص،044

مأ870هـ،048

م4311هـ،925

مأ1هـ،05555

ما561هـ،065

أم402هـ،106لعد!سة

امحص،206502لعدسة

،902هـ606

273،هـ672

،311هـ711

032،هـ072

342،هـ743

24،هـ3301

كليشرحالبيروليوكان.عليهالشمسأشعةبانع!صاس

تعقيدلاسهلةتعبيراتشيمتناهيةودقةتام،بوضوحذلك

التواء.ولافيها

شيأغامؤوضعوااسذيناأبرزالحازنيعد.الخازنإسهام

ميزانحتالهويعدوالهيدروستاتيكا،الميكانيكاوعلمالموازين

الألقالاذكفيبماالعلم!تهذلنتشملموسموعةالحكمة

لمعرفةأسةآالخازنواختر.أطعادنامنلكثيرالنوعيةوالأوزان

عظيمةدرجةإلىتجاربهشيووصلأصلسوائلالنوعيالوزن

النوعيالثقلعلىللحصولالهواءميزانوا!عتخدم،أسدقةامن

إذاباهرةنتائجإلىأيضاذلكفيوتوصلنجاحبكلللسوائل

الحديثة.أضقديراتباقورنتما

وأنواعهاالمراصاصيأصيلةأبحاثاالخازنكتب

الأشعياءانحرافوفيشيها،الظاهرةوالصوروحرارتها،

وزنب!!أمحلاقةالإيجادتجاربوأجرىظاهريا،وتجسيمها

أعواءافيورنهايختلفالادةأنوأوضحي!.وكثافتهالهواء

-تصماأ!مغط،الاختلافالحفيفأ!ههـاءاشيعنهال!ضيف!

لل،السوائلعلىفقطتسريلاأرحميدسقاعدةأن

الحكمة،ميزانكتابهوفي.الغازاتعلىأيضاتسري

استيفاءعشر،التا!يعالقرنمنتصف!فيعليهعثرالذي

مؤلفاتهأهم

التأليف.فيالكبرىاشسالة؟الوتريةالمصوتات

خويه(.مبن)لالاشتراكموسىبىحيل

أغرسطون.ارسالة

المحرقة.ياالمرا

الح!يما.عاية؟الحيلىعل!

.ءالشما؟اشعدأسحا!شأ،رسا

الكواكب.ضوءفيرسالةأ!موء،اأصةرسااماطر؟

الحواهر.فيالجماهر؟المسعوديأغا!دا؟الماقيةالآتار

.القبانصناعةإلىالعرشالىذويإرشاد

لمصرية.ااشسالة

الحايمالميرالى؟الحكمةميزالى

الح!صمة.شالمعتبر

.الساعاتكتا!

السايعوالعملالعلملينالحامع،الهسدسيةالحيلمعر!ة

الحيل.صحاعةممط

الإشارأت.مترح؟اطشرقيةاماحت

اماطر.تحرير

اثفلاك.ادراية!يالإدراكلهاية

والبصائر.الأ!ارلدويالمساظرتمق!ت

الميزأد.علمأسرار!يالبرهالى

المسائل.أعيادسالمسائلعيور

والهيدروستاتيكاعامةالفيزياءفيمبتكرةأجحوث

غيره،الكتابهذافيالخازن!سب!ىقدر.خاصةالمي!صانيكاو

وزناللهواءإنوقال،ووزنهالهواءمادةإلىالإشحارةفي

ضغطايحدثكالماءفالهواءتمامابمكالسوائلرافعةوقوة

ذلكوعلى.فيهمغمورحسماأيعلىأعلىإلىأسفلمن

وزنهعنينقصالهواءفيمغمورجسماأيورنفإن

كثافةعلىيتوقفالوزنمنينقصمامقداروأن،الحقيقي

مهدتالتيهيالدراسعاتهذهأنفيولاشكالهواء.

ومهدتوغيرهموبويلولاسكالتوريشليلدراسات

ظاهرةنفسهالكتابفيوتناولالبارومتر.لاختراعلذلك

،الأرضإلىسقوطهافيتتجهالأجسامإن:وقال.الجاذبية

مركزاتجاهفياللأجسامهذهتجذبقوةعنناجذلكوأن

أصشعرية.االأنابيبعنتكلمكما،الأرض

الهندسيةالمقدماتفييبحثالجاحالميزانوفي

ابنوصفهاكماالأثقالومراكز،الميزانأجناءأطهبيعيةوا

كما.السفنغوصومقدار،ال!صهيسهلوأبوالهيثما

بينالخعسبومعرفة،الوزناختلافأسبابفييبحث

وفحصها،الماءوموازين،الحجمفيوالجواهرالفلزات

الدراهمووزن،بالموازينالخاصةالصنجاتوالممتحدام
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تسويةوميزانالساعاتوميزان،صنجاتدونوالدنانير

ثماللاتينيةإلىالخازنكتاباتترجمتوقد.الأرض

العصورفيأوروبابهاواستعانتمبكروقتفيالإيطالية

الحديث.العصروبداياتالوسطى

ملكابنأدلههبةالبركاتأبواشتهر.ملكاابنإسهامات

(ام561هـ،065)تالزمانبأوحدالمعروفالبغدأدي

الحركةعلممجالفيمساهمتهجانبإلىالطبيةبأعماله

قوانينجمعفيالفضلأنالمعروفومن)الديناميكا(.

إسحقإلىيرجععلميةصياغةوصياغتهاالثلاثةالحركة

فعللكل"أنعلىينصالذيالثالثالقانونأنإلا،نيوتن

قد"الاتجاهفيلهومعاكسالمقدارفيلهمساوفعلرد

بأنيصرحإذ؟الحكمةفيا!لعتبركتابهفيملكآابنتناوله

المتجاذبينمنواحدلكلالمصارعينبينالمتجاذبة"الحلقة

أحدهماغلبإذاوليسالآخر،لقوةمقاومةقوةجذبهافي

بلالاخر،الجذبقوةمنخلتقدتكوننحوهفجذبها

إلىالاخراحتاجلماولولاها،مقهورةموجودةالقوةتلك

الأولالقانونإلىسيناابنأشارولقد".الجذبذلككل

بهيحافظماطبعهمنللجسمأنذكرعندما،للحركة

وأن.الحركةحالةفيأوالسكونحالةفياستمرارهعلى

فيحسخارجيجسمبتدخلإلالايحدثالوضعتغيير

التيالحالةإبقاءتحاوللتدخلهبمقاومةالخارجيالجسمهذا

التدخل.هذاعندالجسمعليهاكان

البحثقيدالحقبةفيظهرواآخرونعلماءوهناك

أسماءعلىللاطلاع.إلممهاماتهمذكرعنهناالمجاليضيق

وأهمالعربالفيزيائيينأشهرجدولانظرالعلماء،هؤلاء

المقالة.هذهفيمؤلفاتهم

لأحياءا

نأنجدلذا.المعرفةجوانببكلالمسلمونالعلماءعني

التخصصيقتلهالمجامعةشخصياتلناتبرزسيرهم

منهمفقل،المعرفةفيالموسوعيالشمولأحياهابل،الدقيق

السائدةالمعرفةضروبفيالإنتاجخصبيكنلممن

الطبفيشهرتهغلبتمنأننجدماكثيراإننابل.آنذاك

والرياضياتوالطبيعةوالفلكالكيمياءفيكتبقد

فيشمهرتهمنالرغمعلىسينافابن.والحيوانوالنبات

القانونكتابهفيأصيلةمقالاتكتب،والفلسفةالطب

للنباتاتوصفمنبهايتصلوماللصيدلةخصصمها

نباتيةفصولأالشفاءكتابمنخصصكذلكوالعقاقير.

النباتمنمختلفةأنواعافيهاوصفبحتةوحيوانية

والطير.والحيوان

كبيرا،النباتبعلمالمسلمينالعلماءاعتناء.كانالنبات

يعودذلكولعل.الحيوانعلمأنصارمنأكثرأنصارهوكان

حيثوالطبالنباتبينالوثيقةللعلاقةالأولالمقامفى

العلاجفيالمتداولةالعقاقيرأعشارتسعةعنيقللاماكان

علىيطلقكانحتى؟نباتيةخلاصاتمنأوالنباتاتمن

العشابين.اسمالأوقاتمنوقتفيالصيادلة

مصادرمنالنباتعنالأولىمعلوماتهمالعربأخذ

كتبترجموافقدبمونبطةوفارسيةويونانيةهندية،مختلفة

عملهميكنولم.النباتعلمفيوجالينوسديسقوريدس

إلىيضيفونكانوابل،وحمسبالترجمةالكتبهذهفي

رأوهماغيرهاومنمنهاواقتبسوا.والتعليقاتالشروحذلك

البلدانوأرا!يالجزيرةداخلأراضيهمزراعةلتطويرمفيدا

،جديدةأصنافبإدخالثمراتهانوعواوبذافتحوها.التي

خالسابالجديدةمعرفتهموا!حتغلواغلاتها،فىوزادوا

منهمنقلوامنعندمعروفةتكنلمنباتيأصلذاتعقاقير

،والزعفرانوالكافورالهنديالتمر:مثلاليونانيينمن

ثمارونقلواالشنبر.وخياروالإهليلجوالسنامكةوالراوند

زرعوهالذيالمدوركالأترجالهندمنالطبيةالنباتاتبعض

.البرتغالبلادمنأوروبامنبالبرتقالوجاءوا،عمانفي

فتحوهاالتيبالبلادتأثرواقد،العربأنلاشك

والأندلس.إفريقياوشمالوفارسوالعراقوالشامكمصر

ثقافاتبينحدثاقدوتبادلأتلاقئاأننجدنفسهالوقتوفي

نأبعدميسورابينهاالاتصالوصار،الشعوبهذه

لذا.الإسلامدينيجمعهاواحدةأمةلواءتخطأصبحت

غيرهإلىنقلالأمصمارهذهمنمصرفيموجوداكانفما

هذهالمسلمونفتحولما.هناكالاقتصاديةالحاجةليسد

ببناءوتنظيمهاالريولممائلإصملاحإلىعمدواالبلدان

واممتغلوأوالقناطر.الجسوروإقامةالقنواتوحفرالسدود

التربةفيالمناسبالنباتباستنباتالزراعيةالأراضي

كما.التربةأنوأعخصائصعلىوقفواأنبعد،لهالصالحة

البلدانوإلىالعربجزيرةإلىوجلبوا،التربةبتسميداعتنوأ

والنباتالأشجارمنكثيرةأنواغاأيديهمتحتصارتالتي

التروالمشمعقوالزيتونالسكروقصبكالأرزوالغلال

وأعشابانباتاتأوروباإلىنقلواأوروبا،كماإلىأدخلوها

يأفتحواإذاالمسلميندأبمنوكان.كثيرةوعويةطبية

وإقامةالمسجدبناءعنهما:يحيدونلابشيئينبدأوابلد

بعد-الأولالولاةهمكانفقدلذأالزرأعية،المشاريع

ثمومن.الزراعةعلىالقائمالاقتصاديالاستقرار-العبادة

مظاهرفيهاتبدوالتيوالجنانالحدائققامتماممرعان

فيذلكحدثالاستقرار.منقصيروقتبعدالترف

التىالحدأئقفانتشرتسواء،حدعلىوالمغربالمشرق

والمدينةومكةودمشقبغدادمنكلفيبالألبابأخذت

اليومأسبانياوفيوأشبيليا.وصقليةوقرطبةوالقاهرةالمنورة

وحديقةدوفيانا،المركيزحديقة:مثلالحدائقهذهمنبقايا
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غرناطة،فيالعريفوجخةأشبيليا،فيالملكىالقصر

منبعضاأقامواوقد.رندةفيأخربياالملكمصكنوبستان

كماالزراعيةللتجاربحقولبمثابةلتكونالحدائقهذه

منوتوصلواوغيرها،وقرطبةوالقاهرةبغدادفيحدث

بينالتكاثريالاختلافإدراكإلىالتجاربهذهخلال

نأإلىالتجاربهذهفيالعربوتفنن.النباتاتبعضر

بعضصفاتالنباتاتبعضوأكسبواأسود،ورداامشولدوا

ثنائيةأشجاراالعربوغرس.الدوائىمفعولهافيالعقاقير

إكثارحولواضحةأف!صارأسديهمكانتفقدالمسكن

أحرباعرثأعرباومن.أضباتيابالتسلسلوعنوا،النسل

أغرنفل.وا،الطيبممجوزويةالأظ

علمافىوا!سلم!تالعرباهتمامبدأ.اللغةوعلمالنبات

السباتاتكانتفقد.العربيةأصلغةابعلممرتبطاالنبات

مفرداتمعجممنكبيراحيزاتشغ!!ومسمياتهابأسمائها

جنباالنباتاتهذهمسمياتجمعبدأوقد،المنطوقةالعربية

مسذوذأ!كألفاظهاوتدوينأطغةاجممشاتمعجنبإلى

وأقسامهاأضباتاتاأسماءالبدءفىدونوا.الإسلامصدر

أنهاعليلااللغةمنأبوابأنهاعلىالحيواناتوكذلك

أ،شحاروااخماراراشروعأناعتبروافقد.بنفسهقائمعلم

أطغةامفرداتمعجماتدخلأنينبغيأضخيلواوالكروم

وحففتأأطغةامعدونوهاأتا.المعجمىترتيبهاوفقمرتبة

علماشيسترأطغةامريتحزأألاجزءأنهاعلىدواوينهمفي

مستقلا.

هـ،أ55عامنحوالعربيةاللغةألفاظتدوينبدأ

جريجبنعبدالملككانالمصنفينأولإنوقيل.م772

للخليلالعينكتابمتلالعربيةالمعاجموتذخر.أجصريا

المحيطوالقاموسمنظور،لابنالعربولسانأحمدابن

منوافرةبحصيلةللزبيديالعروسوتاجأباديللفيروز

عنالكتاباتلدأتثم.والزروعوالاشجارأضباتاتاألحسماء

كتبفيشصوللهاوتفردالتخصصصفةتأخذالنبات

م(082هـ،402)تشعميللنالنضرأنفنجد.متعددة

اللغةفيالصفاتكتابكتابهمنالخام!الجزءيفرد

ثموالأشجار.البقولوأسماءوالأعنابوالكرومللزروع

عنالكاملبالتأليفتخصصاأكثرخطوةالتصنيفارتقى

ت)البصريعبيدةأبييدعلىذلكوكان،الزراعة

تلاهثم،الزرعكتابمؤأغهفيم(823هـ،802

ت)الأنصاريزيدوأبوم(982هـ،412)تالأصمعي

منهما.لكلوالشجرالنباتكتابفيم(083هـ،152

فيالنباتأسماءتدوي!أنالذهنإلىيتبادرقد

العلماءمنهناكلكن،مجملهفينظرياعملاكانالمعاجم

ابنيقولالعربلسانففيميدانيا.ذلكيدونكانمن

أعراببعضأخبرنيحنيفةأبو"قالعفار:مادةفيمنظور

رأيتهاإذا،الصغيرةالغبيراءبشجرةشبيهالعفارأنالسراة

أيضاونورهاغبيراءشمجرةأنهاتشكلمبعيدمن

فيسنة04قضىشميلبنالنضرأنويذكر."،.كنورها.

بيئتهفيالنباتويشاهدالنباتأشستاتليجمعالبادية

اللغويينهؤلاءكلمصادروكانت.مصطلحهويضبط

إليهاتتطرقلمبحتةعربيةمصادر،الحقبةتلكحتى

العشابينيدعلىلاحقوقتفيإلادخيلةمفردات

إلىأعتمدممنوغيرهماوالزهراويالبيطهاركابناللاحقين

ورومانية.ولاتينيةفارسيةأخرىالعربيةالمصادرجان!

الخليلأعمالهمفىالنباتتناوأ!االذينأطغوي!تاوص!

وهشامالعينكتابفيم(697أهـ،08)تأحمدابن

كتابهفيم(183هـ،612نحو)تال!صمانىإبراهيمابن

هـ،223)تسلامبنالقاسمعبيدوأبوالنات،كتاب

ت)الدينوريحنيفةأبوأما.المصنفالغريبفيم(837

)الحياةالفلورافيألفمنأولفيعدم(598هـ،282

النباتكتابمصنفهفىذلكويتضحالعربية(النباتية

مناسما0211علىيزيدمافيهجمعالذيوالشجر

اللغويينومن.العربيةالجزيرةفيالموجودةأصباتاتاأسماء

هـ،432)تالسكيتابنعناشهماالنباتأولواالذين

هـ،393)تالمحاحصاحبوالجوهريم(،7ء8

صاحبام(،660هـ،458)تسيدهوابنأم(،200

صاحبأم(311هـ،711)تمنظوروابنانحصص،

.العربلسان

بيئتهمنباتاتالعربصنف.النباتاتتصندف

ظهركمالغويأساسعلىيقوممامنها.شتىتصنيفات

تقسيماكانماومنهاوخلافهما،والأصمعيالخليللدى

علىيعتمدماومنهاسينا،ابنتصنيفمثلعاماتفصيليا

عرفواكماالوفا.وخلانالصفاإخوانكتصنيفالنوع

بالمجتمعاتحديثايعرفماأوالتربةلعواملوففاالشصنيف

التربة،بعواملالخضريتكوينهايتأثرالتىتلكأيبمالتربية

إلىالنباتاتتقسيممنيقربيكادماالتصنيفاتهذهومن

حاليا.المتبعالفصائلنظام

وتوصلعاما.كلاماعنهفتكلمالنباتسيناابنتناول

ومنه(،ساقهعلى)قائممطلقهوماالنبات"منأنإلى

هوماومنه(،الارضعلى)منبسطمطلقحشيشماهو

شجرماهوالنباتومن.الخسمثلله(ساقالامطلقبقل

منبسطةوساقمنتصبةساقلهليسالذيوهوحشي!ش؟

معأسفلمنويتفرعشكونالذيأو،الأرضإلىمستندة

وبعضالعطمةالحشاشوأما،أعصبكاانتصاب

معولهأسفلهمنتوريقلهالذيفمنهاالعشبيةالحشائش

فكثيرالبقليالنباتأما)الملوخية(.كالملوكيةساقذلك

ورقهوبمامستنداوليس،تنتصبلهساقلامامنه
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أغراضبحمسبوذلك.والسلقوالحماضكالخس

وساقه،عودهفيالطبيعىالغرضماالنباتمنفإنبمالطيعة

فيهوماومنه،غصنهفىهوماومنه،أصلهفيهوماومنه

ء/.وورقهثمرهفيهوماومنه،قشره

التسلقهذاعلىيحفزهامافإن،المتسلقةالنباتاتأما

بينمقارنةسيناابنعقدالصددهذاوفينضجها.تعجيل

والبذرةالثمرةمنالنباتتوالدعنوتحدث.والبطيخالعنب

ماالشجرثمرمن"لمإن:فقالوأشباهها.والصموغوالشوك

فيهوماومنهوغيرهما،والتينالعنبمثلمكشوفهو

غشائيغلاففيهوماومنهكالباقلا،قشريغلاف

هوماومنهكالبلوط،صلبقثمرفيهوماومنه،كالحنطة

النضجسريعهوماومنهواللوز،كالجوزقشورعدةذو

ماومنهمرارا،السنةفييثمرماومنهبطيء،هووماجدا،

وقتلملم.لنضجهليسماومنه،معلوموقتلنضجه

والخشبكاللحاءالمتشابهةالنباتأعضاءوتناول

والأصلوالغصنالساقمثلالمركبةوالأعضاء،واللباب

الأصليةبالأعضاءشبيهةأشياء"وللنبات:وقال)الجذر(.

أعضاءليعستفإنها؟وكالثمرةوالزهركالوردبهاوليمست

لاوالثمرة...للإنسانكالشعركماليةولكنهاأصلية

أصليةأعضاءللنباتلتكونأجزائهاجميعفيإليهايحتاج

جميعفيإليهيحتاجفإنهالبذروأماتوليد،لهايكونأو

."ئهجزاأ

النباتات،الثانيةرسالتهمفيالصفا،إخوانيصنف

)كلأ،وأجزاءوزروعأشجار،:مجموعاتثلاثإلى

جديرةاراءالصفاولإخوان(.وحشائش،وعشب

منتقربمجملهافيتكادالنباتأنواعفىبالاهتمام

جسمكلهيالنباتاتأنملخصها،الحديثةالاراء

أشجارهىما"ومنهاوينمو.وشغذى،الأرضمنيخرج

تبذرزروعهيماومنهاعروقها،أوقضبانهاتغرس

تتكونأجزاءماهىومنهاقضبانها،أوبذورهاأوحبوبها

نبتفالشجر.والحشائشكالكلأوامتزجتاختلطتإذا

فلاالحولعليهويحولالهواء،فيمنتصباساقهعلىيقوم

علىأصلهيقوملانبتكلوهوالنجمبخلافيجف،

وأ،الأرضوجهعلىيمتدبلالهواء،فيمرتفعاساقه

والقرعكالكرمالهواءفيمعهويرتقيبالشجريتعلق

تامهوماالشجرومنشاكلها.وماوالبطجخوالقثاء

وأكملأتمهوماالتامومن،ناقصهوماومنها،كامل

متناسبوثمرهورقهماوالأشجارالنباتومنبعض،من

والليمونكالأترجواللمسوالشكلواللونالكبرفى

متناسبغيرهوماومنها،والتفاحوالكمثرىوالنارنج

حبوبحكمهذاوعلىوالجوز.والعنبوالفنكارمان

وبذورها.النباتات

ينبتماومنهوالقفار،البراريفىينبتماالنباتومن

البحار،وسواحلالأنهار،وشطوط،الجبالرؤوسعلى

وأكثر.ويغرسونهالناسيزرعهماومنه،والفيافيوالاجام

ينبتفإنهمنهالقليلإلاالأرضوجهعلىينبتالنبات

وجهعلىينبتماومنهوالأرز،السكركقصبالماءتحت

وأ،كاللبلابالشجرعلىينسجماأو،كالطحلبالماء

الدمن.كخضراءالصخوروجهعلىينبت

ماومنه،الدفيئةالبلدانفيإلاينبتلاماالنباتاتومن

فيإلاينبتلاوبعضها.الباردةالبلدانفىإلاينبتلا

والحجارةالحصىبينإلاينبتلاماومنهالطبةالأرض

فىإلاينبتلاماومنهاوالصخور،اليابسةوالأرض

السبخة.الأراضي

أما،الربيعفيوالحشائشوالكلأالعشبأكثروينبت

ومن.فقليلالأخرىالثلاثةالفصولفىمنهاينبتالذي

هوماومنها،الشكلمستطجلهوماوالنباتالشجرأوراق

وأالشكلمستديرومنه،الأسفلمدورالرأسمخروط

ومر،الرائحةونتنالرائحةطيبومنه،الشكلزيتوني

لكنأخضر،النباتورقألوانوأكثر.الطعموحلوالطعم

الصافيومنهاأغبر،هوماومنهااللونمشبعهومامنها

وهكذاباطنها،خلافظاهرهاألوانأنوأعومنها،اللون

وأزهارها.وبذورهاوحبوبهاثمارها

وأ،ليفيةغليظةأو،رقيقةقشرةلهماالثمارمن

جوففيماومنها،يابسةخزفيةأو،صلبةغضروفية

،حلوةاو،عذبةسيالةرطبةجامدةأو،ثخينةشحمةقشرته

فيماومنها،دسمةدهنيةأو،حامضةأو،مالحةأومرةأو

مخروطةأومستطلة،الشكلمستديرةنواةشحمهجوف

وأصغار،حبجوفهفىماومنها،مجوفةأومصمتةأو

داخلهامجوفةأو،لزجةرطوبةعليهارخوأوصلبكبار

كالبلوطينضجلاماالثمارومن.فارغةتكونأو،لب

والإهليلج"لم.السرووثمروالعفص

مماالرتبةأدنىفىهومافمنهارتبا،للنباتاتوجعلوا

فيماهوومنها،الدمنخضمراءوهي،المعادنرتبةيلي

النخيل.شجرةوهيالحجوانرتبةيليمماالرتجةأشرف

يليمماشأناوأقلهاالنباتيةالمرتبةأولبأنذلكوعللوا

تحجمعغبارسوىليستفهى،الدمنخضراء،التراب

تصيبهثموالأحجار،والصخورالأرضعلىوشلبد

.وحشاشزرعنبتكأنهفيصبحالليلوأنداءالأمطار

ثمجف،النهارمنتصفشمسحرارةلفحتهفإذا

تنبتولا.الليلأولمنذلكمثلالغدمنيصبع

الأماكنفىالربيعفيإلاالدمنخضراءولاالكماة

وذلكنباتىمعدنهذالأنبينهما،مالتقاربالمتجاورة

معدفط.نبات



)الأحياء(والمسلصنالعربعندالعلوم482

كتاباتهمفىبالنباتاهتمواالذيناللغةعلماء

للغويا

الهراهيديأحمدلنالخليل

شميلبنالنضر

البصريأبوعبيدة

عبدالملكسعيدأبو،الأصمعي

لالصاريابوزيدأ

الكرمالىإبراهيملنهشام

سلامب!القاسمأبوعبيد

حاتمبنأحمد

ريادبرمحمدأبوعبدالله،الأعرابيالن

السكيتابن

البعداديحعفرأبو

حاخمدوأ،السحستاى

الحسيربرالحسن،السكري

حنيفةألو،الدينوري

موسىألو،البعداديالحامض

عاصمدنسلمةدنالمفضل

الأرديدريدابن

المصريالمفجع

حالويهاب!

الجوهري

سيدهاب!

العصائ!!أ!،اعكسعانىا

منظورابن

الفيروزألادي

الواسطيالزلمجديمجدالدين

تهوفا

م697هـ،أ08

م028هـ،402
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الحيوانية.المرتبةيلىمماالنباتيةالمرتبةآخرفهوالنخلأما

النباتلأحوالمباينأحوالهبعضلأنحيوانيانباتاوسموه

أفعالهإنإذبالنفسحيوانيأنهغيرنباتا،جسمهكانوإن

وفي.النباتشكلجسمهوشكلالحيوانيةالنفسأفعال

لكن،الحيوانيةالنفسفعلأيضافعلهآخرنوعالنبات

منالنوعهذاأنوذلك.الكثوثهوالنباتجسماجسمه

لهوليس،النباتاتكسائرالأرضفيأصللهليسالنبات

الأحياءفيمهمةتواريخ

متحار!ا!ر!االحيوادعلماءأحرى

الميرقصيهإليشكوصلواالحيوا،تعلى

السلوكامماصمروكتيروالامتحالة

الحيوالى.

م،854هـ5024م852،هـ5238

راالىالعر!ا-لحيوارعل!ااشار

التيالتعيراتدىا!حرةوااصيئةا

.الحيوادحياةع!تكلأ

الع!ت

اللعةفيالصفات

الزرعكتاب

:الشحرالحباتكتاب

والشجرالنبات

السباتكتاب

المصسم!عري!

أسحلوأالزرعكتا!

المباتكتا!بموالبقلالنمت؟اشرعصعة،الخلصفة

والشحرالبات

الناتكتاب

البات،كتاب،الكرومكتابالررع؟كتا!؟المخلةكتا!

لقحطواالحص!كتا!؟العشىكتا!

أسحاتاكتا!

والشحرالاتكتا!

أساتاكتا!

التمجروأدواعوالمحلوالباتالزرع

اللغةحموة

والنساتالشجركتا!

ولعيره(له)ينمس!الشحركتاب

الصحاح،اللغةتاج

المحصص

الفاحرواللبا!الزاحرالعيا!

اعر!السار

المحيطالقاموس

العروستا!

والشوكوالزروعالأشجارعلىيلتفإنهبلمثلها،أوراق

بورقالدوديتغذىكمابها؟ويتغذىرطوبتهامنفيمتص

فإنالنباتيشبهجسمهكانوإنالنباتوقضبانالأشعجار

.الحيوانفع!!نفسهفعل

عندنجدهللنباتاتليئياتصنيفاأيضاالعربعرف

والسدركالغرقد؟الحجازيةالنباتاتأ-فمنها:الأصمعي

والقتادوالحماض،،أضغامكا؟النجديةالنباتات2-.والعوسج

معلوماتثمالعر!استحدم

والحيول.اللإسلتهحيريالوراتية

م864،هـ5025م،985هـ2455

التكامللودةا!لىالتماراوأ

تاريحدىالحيواية()المتحاركة

.الحيوانكتا!ديالعلمهدا



كالغضى؟الرمليةالنباتات3-الخضراء(0)الحبةوالبطم

بمالسبخيةالنباتات4-.والمصاصوالعلقىوالأمطىوالأرطى

جبالنباتات5-.والخريزيوالقلاموالعكرشكالقرمل،

.البريوالياسمين،والطباقوالعرعر،،كالشثبمالسراة

الرمليةالكثبانفيتنموالتيالنباتاتأيضاالعربميز

النباتية.العشيرةأوالمجتمعاليومعليهنطلقماأووغيرها،

الضفارو،المستطيلةالمرتفعةالكثبانمجتمعهيفالشعر

بهليسالدوومجتمعوالثداء،الثمامتنبتالتيهي

ولا،جبالأورمالفيهاليسمستويةأرضوهوأشعجار،

يقولوكماوأشباههما.والصخبرالنصىسوىالدوينبت

رأسامرتفعةشسجرةبهترى"لابلادالعربفيالأصفهاني

النباتيةوالذروةكله".مبيضاتراهإنماغيرها،ولاعرفجةولا

اليومألمجتمعهذاعلىويطلق.المعمرةالنجيلياتهيللدو

مصطلحوضعواالملحيةوللتربة.والصليانالصخبرمجتمع

فقدالعشبمنبينهماوماوالأراكالسدرمجتمعاماالعر.

الثمامفيهيتجمعالذيالمكانوسمواالحبر،عليهأطلقوا

التيالأوديةعلىالسليلمصطلحعوأطلقوا،العقدةوالضعة

والجلواخ.والسحبلالسلمفيهاينبت

التكويناتعنللنباتتصنيفهمفيالعربتحدثكما

والحمادوالباديةوالنفودكالدهناءالبيئةفيالطبيعية

إلىالمجتمعاتهذهقسمواثم.مجتمعاتإلىوقسموها

مزاياعنلتعبرالتخصيصفيزيادةأصغرتقسيمات

،السائدةبالنباتاتالمزاياهذهوربطالتربةأوالتضاريس

التالية.الصفحةفيالمبينالجدولذلكأمثلةومن

يقاربتصنيفالنباتلأنوأعالعربتصنيفاتومن

أطلقوأالمركبةفالفصيلة.اليومالمعروفالفصائلتقسيم

مجموعةالرمراميةوالفصيلةالمرار،مجموعةعليها

الكحليات،مجموعةالحمحمياتوفصيلةالحموص،

الغرنوقياتوفصيلة،الحرفمجموعةالصليبيةوالفصيلة

الدهامين.مجموعة!ط

مهمةوجفافيةصحراويةأنواعاالمرارمجموعةتضم

لبنفىيظهرمرمذاقذاتوهى،المركبةللفصيلةتنتمى

الشيح،:المجموعةهذهمنبها.تتغذىالتيالحيوانات

.والقيصوم،والجثجاثواليمرور،والمرار،،والقويصيمة

الملورافيمولورأولطهور

لنباىتد!هوتكتاالد!الشجر

مأ551هـ،5055م598هـ،5282

معحماولر-يسىال!

ممعددالاتعلمفىمتحصص

لعات(.7لراللعات

483)الأحياء(والمسلمينالعربعندالعلوم

منشتىأنواعاالحمضيةالنباتاتمجموعةوتضم

والصحراوية،الجافةالمناطقفيتنموالتيالرمراميةالفصيلة

والأشنانالإخريطمنها:.مالحأوحمضيوطعمها

)خريص(،والخريزيوالخذرافوالحاذوالتليث)الحرض(،

والشعرانوالروثاوالرويثةوالر!قوالرغلوالدعاع

والغضىوالعنظوانوالعجرموالعثغانوالطحماءوالضمران

والنيتون.)الفليفلة(،والفولانوالغذاموالعجواء

للفصيلةتنتميأنواعاالكحلياتمجموعةتضم

علىجذورهالاحتواءكحلياتعليهاوأطلقوا،الحمحمية

نباتاتها:ومن،المكحلةمرودتشبهقانيةحمراءصبغيةمواد

والكحيلاء،والكحلاء،،والكحالةوالزريقاء،،الكحل

لغبشاء.وا

عليهايطلقالتيالنباتاتالحرفمجموعةوتضم

ومنها:،كالفجلالاذع(حرفوطعمها،الصليبيةالفصيلة

والحسار،،والنجمةوالغريراء،والصفاري،الشقاري

للإبلالإسهاليسببالذيوالأسليحوالحريشةواليهق،

.والخفجيات،والأغنام

الفصيلةإلىالمنتميةالنباتاتالدهامينمجموعةوتضم

،اللوندهماءداكنةأوراقهالأندهامينوسميت.الغرنوقية

والدمغة.،والقرنوةالدهماء،:ومنها

)أماكنماءاتهاضوءفينباتاتهمالعربصنفكما

صفاتالتصنيفهذاويعكسحولها،تسودالتى5(الميا

ذلك:أمثلةمنمنها.بالقربالمتوافرةالمياهوطبيعةالتربة

الغرقد،شجرحولهاينبتالتيالماءةوهيالغرقدةبم

الثيلة،والوفاء،شجيراتحولهاتنموالتي؟الطريفةو

فيهاينموالتيوالصنجرة،الثيل،تنبتالتيالماءةوهي

حولهاتنبتالتيالملحةالماءةوهي،الخذيقةوالصنجر،

فيهاوينموأيضاملحةوهيبموالخريزة،الحموضأنواع

النخل.!يهاينحالتيالماءةوهيوالحفمافة،الخريزي،

مايشبهللتسميةنظامإلىايضاالعربتوصلكما

السويديالعالمبدأهاالتيالثنائيةبالتسميةالانيعرف

أطلقوافقدبمام753هـ،أ671عاملينيوسكارولوس

صفاتمنصفةإلىتشيرإحداهماكلمتيننباتكلعلى

وحمض،القيصوموالمرارالروثا،حمضمثلالنبات

ناقيمعحمأولأ!ورياصسف

.لألوادوالالصور3مد

م8هـ،2القردأوائل5أم232هـ،5063

)فيأوروبافيحلةأولالعر!عرس

عهدفيناعورةإليهاونقلواالألدل!(

فلدلكوكادالأولسدالرحمى

هـ.003!سة
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فيالنباتلعلماءباعثاذلكو!صانوهكذا.الخذراف

اللغةلقواعدتطويعهبعدالعربيالاسماا!شعارةعلىأوروبا

مثلذاكأوالسباتلهذاعلميامصطلحاليصيراللاتينية

ونبات2،اا*اول،33095العل!واسحمهالشوكيالصلةنبات

استعاروا.حصما،؟أ!حوالقاتأ!!؟اولوالحاج4،ح"،+االرتم

أشجاربعضفيأخوعااسمعلىلتدلالعربيةالألفاظ

نباتاتوكهـ،!،!م!مهصارالذيأ!رفطامثل،اح!حولالأكاسيا

-)03والحرج!!!!ص!ع،،ألاول!اء،347"الحرملمث!طأخرى

.!ول30"ص!،+ا!!3!أح

الزراعة.فيفنهمالمصطلحات!ذهمالحربنقل

منبالقربالنباتيةحديقتهالأولعبدالرحمنأقاموعندما

أعزآسيافىأخرىبلدانومنسوريامنإليهاجلبقرطبة

ناعورةأوأ!إليهاونقلأوروبا،فينخلةأولوغرسالبذور،

أنواعاأوروباإلىالعربنقلكماالماء.لرفع)ساقية(

فأدخلواوالأندلصرصقليةإلىخاصةالنباتاتمنمحتلفة

واطشصقالأرزوأأحنصاراشعفرانزراعةمرةلأولفيها

أ!وأ!اجلبمصرمنو.أجاسم!!واوالورد،والبطيخ

أ!ندارس،أعحماارالتوتجلبالص!تومنوالبصل

والزاهرةوالزهراءالرصافةحدأئقوظلت،والتوابلالخيار

همةبعلوتشهداشمنمنمدةباقيةوأشبيلياوطليطلة

تنظيمفىونبوغهم،الزراعيالمجالفيوبراعتهمالعرب

.المياهوتوزيعوالصرفالريوسائل

منبالنباتالمسل!تاهتمامبدأوالعقاقير.النباتعلم

حركةبدايةمعأ!باسياالعصرمطلعفيالعلميةالوجهة

فىوكان.والنباتالأقرباذيناتكتبترجمواإذ،الترجمة

بعنوارأضباتافيديسقوريدسكتابالكتبهذهطليعة

هيوليأوالحشائشاسمتحتترجمالذيالطبيةالمادة

منبأمرباسيلبنإصطفربترجمتهوقامالطبعلاج

يجدلمالتياللاتيميةالمصطلحاتمنكثيراوترك،المتوكل

إلاالكتابهذايستكملولم.بالعربيةمقابلالهايعرفأو

السابعقسطنطينأهدىعندمام489هـ،337عامفي

الناصرعبدالرحمنالخليفةالقسططنيةفيالرومإمبراطور

بالرسوممزينةباليونانيةالكتابمنأخرىنسخةالأندلسي

بمساعدةدقيقةترجمةترجمهالذينقولابالراهبوبعث

استكملوبذا.واللاتينيةالعربيةب!تيجمعونمحليينأطباء

م11القرنمطلعوفي.باسيلابنتركهالذيالنقص

أغفلهاموضوعاتجلجلاب!الأندلسىالطبيبأضاف

لي!صناباسيلابنب!خابالإضافةهذهوألحقديسقوريدس

واحد.كاملمؤأسفبمثابة

ابنتنقيحبعد،العربيةصورتهفيأممتابايحتوي

خممم!علىهو،إضافتهثمالكتابعلىوتعليقهجلجل

ذاتوالأعشابالأدويةالأولىالمقالةتتناول:مقالات

عليهاتنموالتيوالنباتاتانحتلفةالأرضيةالتكوينات

النباتيةالواجهة

هضمةألو

السطميات

أحتعرادأتل

اليعتل

الصرحرم

العلمديحروم

الحفجيات

الرئالذات

أراطذو

الطلحذوات

الضعةدو

العضىذو

الرتماء

الرمثاء

الشيحيات

الصري

قولةلعاا

أحبلاءا

مياتلعحرا

نةعر

شةلعكرا

لعضياءا

القطفىقاع

الروثاقارات

القطيفة

العرفجكفة

المكمأة

الملا

اضمرادامهد

النصىهحل

الحاذوادي

السرحوادي

تعريفها

الهضمة.لباتديهيسموالديالمصحرالجبل

المطم.شجرةتدعمالتىالراقع

.الشعرانفيهيبتالديالتل

الشيح.يدعمالديالكلسىالتل

.اللونالقرفيةالتموجةالحرديةالأرضا

العلندي.نساتتدعمالتيالمتموحةالحزنيةالأرضا

الخفج.نباتتدعمالتىالجفا!الشديدةالمواقع

السدر.كثيرةالروضة

.والتمامالأرطيفيهينبتالديالرمليالمكان

لهاالمجاورالنباتيالمجتمععنتتميزالتيالأودية

الطلح.أشجارسمو

الضعة.حعتميشةفيهتستالذيالوادي

لحجد.العضى!يهيحموكانواد

الرتم.نباتفيهيكترالديالمكاد

أرضوهي،الرثساتفيهايكثرالتىالأماكرا

المواقع.رقيقةليصاء

ال!نحيح.لاتتدعمالتىالمواقع

نباتيدعمالذيالجافةالماطقفيالمحجرا!رقع

الصر.

.العاقوللباتتدعمالتيالمواقع

فيهاالأرضيالماءمستوىيكوداقيالأرض

العبل.أشحاروتدعرمرتفعا

العجرم.ناتتدعمالتىالمواقع

الأدرار.الانويسمىالعرنمبت

الشاطئي.العكرشينبتالسئالذيالموقع

ومجتمعه.العضىمست

القطف.لباتيدعمالديالقاع

الروتا.فيهاتنبتالتياهسمطهحةالقممداتالتلال

القطف!.نماتيدعمالديالمنخفصالموقع

والخزامى.العرفجيسودهالذيالمتميزالموقع

ال!صمأة.كتيرالموضع

منمتوهو،ححارةفيهوليستبالرملليسما

والقتاد.البركان

الضمران.تبتالتيالمطمئمهالأرض

.الرمالفىالنصىمنابتمنكادما

رليعة.ديارفيالحاذينبتالديالوادي

.السرحفيهيمموالذيالوادي

،واالعطريةالرائحة

أضااوتتناولالكبار،

وتشتمل.الحريفة

الشوكي،والنبات

الرابعةالمقالتانأما

والأشجاروالصموغوالأدهانلأفاويه

والأدويةوالبقولوالحبوبالحيواناتنية

،النباتأصولذكرعلىالثالثةالمقالة

.المزهرةوالحشائق،والصموغوالبذور،

تتخذالتيالأدويةفتتناولانوالخامسة
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والحشائشالمقيئةالحارةوالحشائشالباردةالحشائشمن

والكرم،الأتربةوأنواعالمعدنيةوالأدوية،السموممنالنافعة

الأشربة.وأنواع

هذافيوالمسلمينالعربالعلماءأقدأمرسختأنبعد

،المشرقبلادمنأوروبا،إلىوانتقلت.طوروهالعلم

كمالها.حصرلاوعطريةطبيةونباتاتأعشاب

فيالعربيةالمفرداتمنجملةالأوروبيةاللغاتاستعارت

نحومنهاليكليركوذكروالكافور.كالزعفرانالنباتحقل

الهنديوالتمروالمر،،والمسكالصندلمنها:،كلمة08

المسلمين،لدىالنباتعلمارتقىولما.واليانسونوالرواند

والوصفالبحثفىبدقتهاشتهرمنبينهممنظهر

كانكثيرةنباتيةموادوأضافوا.الصوريالدينكرشيد

لمبأعشابالصيدليةوزودواتاما،جهلاالإغريقيجهلها

كابنعالماأنالمطافنهايةفيونجدقبل.منمعروفةتكن

نباتيبينعقار004.1عنيقللامايوردالبيطار

يسبقهلمجديدعقار003بينهامنومعدنيوحيواني

غذاءاستخدامهاوكيفيةالطبيةفوائدهابينوقدأحد.إليها

النباتمعرفةفيعصرهرائدالبيطارابنوكانودواء.

يجمعهاوكانفيها.ينبتالتيوالمواضعواختبارهوتحقيقه

لتمكنهونظراومفعولها.خواصهافيويحققفيها،ويبحث

الملكعينهالأعشابمنتتخذالتىالأدويةفيعلمهمن

فىالبيطار:إسهام،الصيدلةانظر:.للعشابينرئيساالكامل

المقالة.هذه

ابنالنباتمنالمتخذةالعقاقيرتناولواالذينالعلماءمن

فكانخاصا.نهجاالنباتاتذكرانتهميوقدممينا.

هذامقارنادقيقاوصفاالنباتيصفوفيها،الماهيةيذكر

وأجذرأوأصلمنالأساسيةصفاتهويورد،بنظائرهالنبات

منتقدمهممنعنهمنقلمنويذكر،ورقأوثمرأوزهر

بعديذكرثم.جالينوسأوديسقوريدلسأمثالمنالعلماء

مميناابناستقصىوقد.فالخواصفالطبعألاختبارذلك

وأورد،عهدهعلىالمألوفةالطبيةالنباتاتمنكبيراعددا

والعشبيةالشجريةالنباتاتهذهمنمتباينةمجموعات

الختلفةالأجناسذكر.كماوالطحلبيةوالفطريةوالزهرية

وأوردالواحد،الجنسمنالختلفةوالأنواعالنباتمن

ينموالتيالتربةونوعمنهاكلومواطنوالختلفالمتشابه

وغضها،يابسهاوالثمارالأزهارألوانووصف.فيها

وفرقمشرفتها،أوالحافةكاملةوالضيقةالعريضةوالأوراق

.البريوالطبيمنهاالبستانيالطىبين

ومذاقها،الطيةالنباتاترأئحةاختلافإلىأشاركما

عنالنباتيالكيميائيالتشخيصإلىألمحقديكونوبذا

الذيالنباتوصففيواعتمد.العصارةاختبارطريق

الطيعة،الأول:مصدرينعلىالعقاقيرمنهتستخلص

وسمكهطولهويذكرطريا،غضاالنباتيصفكانحيث

أخشابمنالعطارينمبيعاتوالثاني.وثمرهوزهرهوورقه

،والأشمواكالثمارعنوكتبأزهار.أوثمارأوقشورأو

والجبلي،،والمائى،والرملى،والسبخي،الساحليوالنبات

الدائمةوالنباتاتوسائلهبمختلفالنباتتطعيموعن

وغيرها.الخضرة

والمسلمين،العربلدىالحيوانعلمبدأ.الحيوان

لهيكنلموإن،اللغةعلمعلىمبنيا،النباتعلمكبداية

اهتماموكان.الأخرىوالعلومللنباتكانماالأنصارمن

خاصة،عليهجبلواطبيعياأمرابه،وعنايتهمبالحيوانالعرب

بدواحياتهممنشجزألاجزءايمثلكانمنهاالمستأنسأن

وغيرهاوالشاءوالكلابوالإبلالخيلفكانتوحضرا.

لذابملديهموالجماليةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعماد

إلىأضافوا،العباسيالعصرإباننهضتهمبدأتعندما

مننوعكلفيصنفوهاأدبياتالمحفوظالملفوظالأدب

وبينوادقيقا،وصفاووصفوهاووحشيهأليفهألحيوانأنواع

أصواتها.وأسماءوأسماءهاوطبائعهاوأشكالهاصفاتها

والحديث،الكريمالقرانالكتابةفيمصادرهمأولمنكان

لديهمالمعارفوبتطور)الشعر(.العربوديوان،النبوي

الإبل،كتابفهناكحيوانلكلخاصةمؤلفاتخصصوا

الشاء...إلخ.وكتابالجراد،وكتاب،الخيلوكتاب

الجاحظفعلكمامطلقاالحيوانعنآلفمنالعلماءومن

وهما.الكبرىالحيوانحياةفيوالدميريالحيوانفى

منالحيوانأنواعمنلكثيروصففيهماضخمانكتابان

.وثديياتوزواحفوحشراتوأسماكووحع!طير

اراءإلىإشاراتوأمثالهماالمؤلفينهذينثنايافيووردت

،الحيوانعلممبحثتحتالحاليالعصرفىإلاتبحقلم

بينوالتكافلالمقارنوالتشريحالحيوانيالسلوك:مثل

.الحيوانات

وبقيةوالخيلالإبلشعراالمرويتراثهمفيالعربتناول

عنحديثهمفعندفيها،الحديثوأطالوا،بيئتهمحيوانات

وألبانهاوحلبهاونتاجهاوحملهاضرأبهاعنتكلمواالإبل

وأنواعوشربهاورعيهاوأصواتهاونسبهاونحرهاوألوانها

لموأدبياتمفصلانعتاالخيلفىلهمأنكماسيرها.

العربي.الحصا!انظر:أحد.فيهايبزهم

العالمعنبعيدينمنعزلينالإسلامقبلالعربكان

التيلحيواناتهممراقبتهمبطولواكتسبوا.انذاكالمتحضر

بهمتفتكأويصطادونهاالتيوتلك،معهمتعيش

أذهانهمفيوانطبعتطبائعها،معرفةوبحيواناتهم،

الطباعوهذهسفقبماينعتونهاوراحواوصفاتها.خواصها

إذا،وعشائرهمأبنائهمعلىأسماءهاوأطلقواذما،أومدحا

هذهأسماءمن.واقتبسواوالوفاء،القوةمعنىفيهاكان
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العربعرفهاالتيوالأشجارالطبيةالنباتاتأشهر

استخدامهأووصفهالنبات

3طلأبنو

لأترخ

حرللإذ

(لسواكا)عودلأراك

رز19

لآس

ناجللإسما

الأشان

لوخ!لا

لبان

لط!

لتمر

أ!نديالتمر

لتنو!

لتوت

لت!ت

لثوم

لحرر

الماء.علىيطفولاالحجركقطعةشحر

تسكيندياستحدموالرائحةالطع!اطي!

أ!.الإسهاووقروالعطمق

ويمتت،الحكةسينفعالرائحةطيبست

.المولويدرالحصا،

.الطعاميشهي،النكهةطيب

.الإسهالإيقاففياستحدم

.الإسهاليقطع

شحا:أأ!درا:حتولهاأ!سعااص!لنفع

أظو.ا

به.يغسلأررياالحرصهو

.والحيض!البواطيدرملينملالص

دهعى.لبذواشائحةطي!شحر

العسما!معوهو.الوسحةالقروحيحمعماؤه

المواسير.أفواهويمتحالحاقيمع

.اصطم!اوتحظيصالتالةانحس!استخدم

ي!ويستحدمالاطةالأوحاعايسكىشرابه

.للإسهالالضمادات

.ض!ط!اءاغذ

:تسها!اطعطت!قاطع!سرا!اغيءاا!لرو

أصفراء.ا

أغطراد.األواعأحودسهيستحلص

أستورلالع،!رءأغروحايممعمهالحامض

الفم.

:البهق.أجملالتآيصحدمهالف!!

.الترياقمت!!الحثراتلسع!يامحتحدم

ويدرالمعصيسك!الاستممقاء،سم!ن

والول.الطمث

المزلفيوركتحه،المتانةوال!صلىحصىيمتت

اضاعيث.يقتل

ندركوقد.المعبرةوتشبيهاتهمالسائرةأمثالهمالحيوانات

الصحيحةأمحربيةاالأسماءامعظمأدمننجدهمماالأمراهذا

وقد.الحيوانأسماءمنمشتقةالجاهليةفيوالأفرادئا!"

الحيوانااللأنالحيوانإلىالعربيةالأمثالمعظمالدميريعزا

معانيمنيصيبهمايعيلا"والوصفللتعبيرولمميلةخير

بهامايفقهولا)الذم(،أغدحافيبامعمهقرنتإذاالإهانة

.المدحفيجمالمن

بينمنوكان،أ!رباقبلالحيوانعلمفياليونانأ!أ

انالحيصكتابمنهمالعربيةإلىانتقلتالتيالكتب

انالحيصكتابوهومنهأشهرآخروكتابلديموقريطعمر

نحو)تالبويقبنيحيىبترحمتهقامالذيلأرسطو

النبات

لحصرم

لحلوز

لحنطة

لحطا!

لخرلو!

لحص

لحمتسحالق

لحطمي

أح:-

أسدا!

لدشاش

مارلر

لريماس

لزعفرالى

لزبحميل

تودلر

استخدامهأووصفه

الشهوةوشبهوالقيءالإسهاليقطعماؤه

الغثياد.يقطعإليهالنعناعلإضادةوشراسه

تسك!،القولمجمىوتنفع،الحيضتدر

والربو.أحسالا

النسا،وعرقا!رواالعصبلأوحاعمرئ

.والحصاةالمجحام!ويسفع

آلامم!نقيعهوينفعالقوباء،يحفعدهنه

.واليرقانا!لاستسقاءنافعوطميحهالسقرس

للكلص.دواءبالزعفراددقيقهالحلصأ

الشديد.اإسهالألإحدات

.المقعدةح!!ة،للسعال

الحطن.لإصلاق

اليرقالى.فيويمفع،الساهأصثحهوةمس!شمموم

.سوممحدر

اللينة.الحق!فيلذورهتتخذ

المط!.ديدانفيقتلالسرةلورقهيضمدمل!ت،

مسحوقه،والفالجالعصبلاسترخاءحيد

.والطحالالكبدأوراممنيسفع.معطش

باضيتيعلى،والجنبالرئةأوحاعسفع

.يدانأطدويشر!

ال!صد.سددأعتح

بمنعالمسعنعوالحامض،السعالأ!طعالحلو

أغىء.أ

.الصفراويوالإسهالأطاعودايمعمى

صلابةم!وينمع،للبولمدر،للطحالحيد

الرحم.

!موينفعوالمعدةالكمدلردويوا!قيهضم

.الهوامسموم

بحور!ئواهمنهوالأسودالشعر،يحفط

الرئة.وأمراضللردو

طاليسأرسطوكتابجوامعوكتابم(،581هـ،002

حنينبنإسحاقترجمهالذيالحيوانطبائعمعرفةفي

م(.019هـ،892)ت

كتابفيواضحأثرهذاطاليسأر!مطوولكتاب

إليهوأشارعليهباعتمادهصرحالذيللجاحظالحيوان

المنطق.صاحبلاسمكثيرةمرات

حقلفيالعربإممهامأنمنالرغمعلى.جديدةآراء

إلا،العلومبقيةفيإسهامهممثلواضحايكنأصمالحيوان

سبهيلفعلىبمالمحدثينبعضأشكاربها!عبقوااراءلهمأن

الحيوانيةالمشاركةأوالتكافلنظريةتنسبالمثال

وقدأم(،974اهـ،162)تجوتهالألمانيللفيلسوف



النبات

السرو

السفرجل

لسلقا

لسماقا

لسمسما

المسا

الشعير

الشيح

الصبر

الصعتر

استخدامهأووصفه

تدخن،استقامتهفىالمتلبهيضربشجر

البق.لودأعصانه

.السعالم!ويفيدللمعدةقابض

بالعسل.طلاءالقوباءمرينفع

.للطعاممشهقابض

والربو.النفسلضيقحيدالشعر،يطل

الحيضإدرارفيشديدنقيعهللمعدةرديء

الجم!ت.بسقطإنهحتى

للإسهال

العدث!.وقطعالبوللإدرارماؤهامشحدم

عسرمنويسفع،والدماملالأوراميس!ش

،الديدانيخرجلالمعدة،ضاروهوالنفس

.والبولالطمثويدر

.اليرقانولذهاررالكبد!مددلفتح

ومدر،الديدانوقتل،الأسنانوجعلتسكين

.للزكامنافعودتممه،والحيضللمول

الصداعمنينفععصيا.بخوراخحتمبهيتخذ

لى.والخفقا

لطرفاءا

العخاب

الفلفل

القرع

القرنفل

القصب

القطن

!ورلكاا

لوجعالنافعالحلفيقضبالهااستخدمت

.الطحال

ضمادا،ويتحذ،العينوحعمنيسفعورقها

والحصبة.الحدريينفعوشرابه

الرياخ!.يحلل

.ينمإلسعال

البصرويحد،الأمشانألمممسحوقهيسكن

.المعدةويقوي

المثانة.ويحلوالسعالينفع

وملينةللسعالونافعةللصدرجيدةبدرته

للبط!.

.الباهوقطعالحواكروتقويةالرعافلقطع

روحين"إنفاوستفيالشهيرةعبارتهمنذلكأخذ

كللدىواضحةإشحاراتنجدأنناإلا".صدرييسكنان

مفادهاالتيالنظريةلهذهوالدميريوالقزوينىالجاحظمن

قد،واحدةمكانيةبيئةفىتعيشالتيالحيواناتبعضأن

.مودةبينهاتنشألذابمالمشتركةالمصلحةمننوعبينهايربط

وأ،الهواممنهاليلتقطالبقرةفوقالبقرطائريحطكأن

منبهاعلقكاالتمساحأسعنانالتمساحطائرينظفكأن

والخنافمه!العقارببينإن:يقولفالجاحظ.اللحومبقايا

للحيةصديقوالثعلب،للثعلبمصادقوالغراب،مودة

علىفيؤكدالدميريأما.والحيةالعقاببينعداوةوهناك

جحرهفيتعيشوأنها،مودةوالعقربالضببينأن

487)الأحياء(والمسلمبنالعربعندالعلوم

استخدامهأووصفهالنبات

لكراث

برةلكز

لكمود

للاعية

للوبياء

للوز

لليحون

لممتمممق

لمن

لموز

لنارنج

لنرحص

(نيسودأ)نلينسو

لنعماع

لهليون

لهندباء

لياسمين

ويخفع،للمعدةرديء،الرئةأوراممنينفع

وضمادا.مأكولأمسلوقاالبواسير

يقتلالترمسبماءدذره،المتقرحالجر!ينفع

البلغم.منأيضاويسفع،الديدان

يكسرولابسهاورطبها،ألمحرورةالمعدةتقوي

وال!!اظ.الباهقوةمن

الريح.ويطردالقولمحيحل

لإحداتورقهايدق،السامةالمباتاتمن

الشديد،الإسهال

والبلغم.للصدرجيدة

الددويحص!،السحالينفعمنهالحلو

الحصى.يفتتمنهوالمرجيدأ،غذاءويغذيه

.والغثيانءالقىيقطعشرابه

العطش.يقطعنقيعهماء

.للسعالويستخدمللصدر،دواء

منويزيدالسدديولدمنهوالإكثارمل!ت،

والبلغم.الصفراء

مىينفعحماضه،القلبيقوي،منعش

البط!.ومغص،المعدةالتهاب

للىبو،نا!وورقه،ويقويهالشعرتساقطيمنع

الحيض.نز!منوينفع

.الزكامسددلفتح

والدوار،الصداعيسكنلحارهامستنشاق

الكلىسدديفتحللباهـ،محركال!لى،مدر

والرحم.والمثاله

القيء.ومنعالمواقوتسكينالمعدةلتقوية

الظهو.لوحهوينفع،الكليةلفئسدد

الكبد.لأمراض

الس!.كباردهطويسفع،الرطوباتيلطف

،جحرهودخلبهالتحرشحاولفمنالأعداء،منلتحميه

ممبقالذيالقزوينيأما.للسعهمستعدةالعقرب!ميجد

يفوقالذي،الضخمالهنديالببر"إن:فيقولالدميري

شعرفىبيتالهاتبنيالتيللعقربصديق،القوةفيالأسد

وكذلكوالضئ!الذئببينقويةصداقةهناكوأيضاالببر،

".والأفعىالنمربين

مثلالعربعرفهاالتيوالتجاربالمشاهداتومن

قوليأتيالقبيلهذاومن،الوراثةعلممنشيء،غيرهم

يأتضووا"بملا"اغتربواعنهأللهرضيالخطاببنعمر

)يضعف(يضوىلاحتىالأقاربغيرمنتناكحوا

أنجب،الغرائبلملمالنساء:فيالأصمعيوقال.نسلكم



)الأحياء(والمسلمينالعربعندالعلوم488

كابنالأبطالرؤوسضربوماأصبر،العبموبنات

إبلهم،فىالتهجينالعرباستخدمولطالما!.الأعجمية

فيالجاحظقولومن.لأفراسهمالفحولأفضلواختاروا

في(السنامينذات)الجمالالفوالجضربت"إذا:المعنىهذا

(الممتازة)الإبلالجواميرهذهجاءت(العربية)الإبلالعراب

خصالعامةتجمعالتىالكريمة(الخراسانية)الإبلوالبخت

فيالعرابفحولضربتومتى.البختوخصال،العراب

أبويها".منأقئمنظراالبهوتيةالإبلجاءت،البختإناث

من"المتولد:الدميرييقولالتهجيزمنالمعنىهذاوفي

أحشمهافشديدحماراالذكركانإنوالحمار،الفرس

رميبالحمار،الحثثبهفشديدشرساالذكركانوإن،بالفرس

أغر!اب!!يكودأ!ح!ت()افيهعضوكلأنالعجب

بلادةولا،أغرساذكاءأ،فليس؟أخلاقهوكذلكوالحمار.

والحمار".الفرسلينومشيهصوتهوكذلكالحمار.

فيالبيئةأثرالعربإليهاسبقالتيالمسائلومن

الإشاراتمنقليلغيرعدداالجاحظيورد.الحيوانات

إلىأشارمنأولوهوالأمر.لهذافهمهتوضحالتيالعلمية

حياةعلىتطرأالتيالتغيراتفيوالمحيطالهجرةأثر

أغملةا"إن:فيقول.سلوكهأولونهيغيرفبعضها.الحيوان

الأليضاوالرأسسوداء،أصشعراالأسوداالرأسفيتكون

وهذاحمراء،بالحمرةالخاض!رأسوفيبيضاء.الشعر

أسقلى،اد:دالخضرةتعتريكما.أصقملايعتريشيء

أجيئةاأتريعيبلار."فيهيعيشرشىءوكلوذبابهوجراده

والتفريخ.أ!دأضواافيتؤترالبيئةأنيرىالذيالقزوينىعند

:الموجوداتوغرائبانحلوقاتعجائبفيفيقول

فىوعمرها،الجنوبيةالبحارجزائرفيإلاتتولدلا"فالفيلة

لاوأنيابهاالهند،أرضبغيرعمرهامنأطولالهندأرض

بأرضإلاتتولدلاوالزرافةبأرضها،تعظممامثلتعظم

بالبلادإلاسولدلاوالجاموس(،الشرقية)إفريقياالحبشة

والسنجاب،الباردةبالبلاديعيشولا،المياهقربالحارة

الشرقيةالبلادفيإلاسولدلاالمسكوغزالوالسمور

علىإلايتفرخلاوالعقابوالبازيوالصقر،الشمالية

فيإلايفرخانلاوالقطاوالنعامة،الشامخةالجبالرؤوس

البساتين،فىإلاتفرخلاالماءوطيوروالبطوط،الفلوات

وقعفإن،الغالبهوهذا.الجبالفيإلايفرخلاوالحجل

نادر".فهوذلكخلافعلىشيء

وإنبمإليهيسبقوال!االحيوانفيرأيالصفاولإخوان

عنحديثهمثناياففيعلميا.منهأكثرفلسفيارأياكان

منكوسةالنبات"صورة:التاليالرأييوردونالخلائق

،الأرضمركزنحورؤوسهالأنأسفلإلىالانتصاب

منبالعكعروالإنسان.الأفلاكمحيطنحوومؤخرها

مركزيليمماورجليهالفلكيلىممارأسهلأن،ذلك

وغرباشرقابسيطهاعلىوقفوضعأيفي.الأرض

ومن،الجانبهذاومنكلها،الجوانبمنوشمالآوجنوبا

منكوسةلاذلكبينمتوسطةوالحيوانات.الجانبذلك

،الافاقإلىرؤوسهابل،كالإنسانمنتصبةولاكالنبات

دارتكيفماالآخرالأفقمنيقابلهماإلىومؤخرها

الخالققدرةعلىويدللونجمئأحوالها".فىوتصرفت

.الحشراتأهونوالبقةالحيواناتأضخمالفيلبينلالمقارنة

خلقةمنأكثرالفيلخلقةمنيتعجبونالناسأكثر"إن

مع-الفيللأنبمصورةوأظرفخلقةأعجبوهى،البقة

والبقة،خارجيانونابانوخرطومأرجلأربرأسه-جتتهكبر

أجنحةوأربعةوخرطومأرج!!!ستلها-جثتهاصعرصر-

وأعضاءوأمعاء،ومصارينوجوفوحلقومف!اووذنب

علىمسلطةجثتهاصغرمعشهىأصبصر،احهايدرلاأحرى

منها".يمتئلالتحرزولاعليها،يقدرولا،بالأذيةالفيل

والمسلمينالعرباهتمامبدأ.اللغةوعلمالحيوان

فقد.قبلمنذكركمالغويمنطلهتمنوبالنباتلالحيوان

والنباتالحيوانأسماءبروايةالإسلامصدرمنذاهتموا

فوردت.العربيةاللغةعلوممنفصولأنهاعلىوأقسامهما

موضوعاتثنايافيثم،اللغةمعاج!افىالأولىالمعلومات

والكتب،اللغةوكتبالأشعار،كامتباينةمصنفاتشيشتى
التيالمصنفاتوتكادوالعقاقير.أطباوكف،أعلسفيةا

التأثيراتمنتخلو،معاجمهيئةعلىاللغويونصفهار

علممنتحويهماكانإذ،الدخيلةاطثقافاتالخارجية

معانيتوردكانتفقد.خالصةعربيةمعرشةالحيوان

العربعندالمألوفةالحيواناتأنواعإلىتشيرالتىالأسماء

الاسمذكرعلىوقفاتوردهمايكنولموأليفها،وحشيها

حيثمنبالحيوانالتعريفإلىذلكتعدىبل،ومرادفه

وكانت.وأجناسهوجودهوأماكنوطباعهالخارجيش!طه

الحيوأنفيالعربمذهبتمثلالمعجميةالدرا!ماتهذه

خارجية.شائبةتشوبهأنقبلأنذاك

،الحيوانتناولتالتياللغةوكتبالمعاجممننستقي

حصيلةعلىتشتملكانتالحقلهذافيالعربمعرفةأن

قاسمهمالذيالأليفمنها؟الحيوالاتأنواعم!كبيرة

هوماومنها،والكلابوالأغناموالخيلكالإب!!عيشهم

الوحشيةكالحمرطعامهممنجزءايمثلكانمتوحع!

ضارمتوحشهوماومنهاوخلافها،والوعولوالظباء

هذهتحفلكما.والذئابوالضباعوالنموركالأسود

فيمعروفةتكنلمحيواناتبأسماءأيضاالمصادر

.والرخوالعنقاءكالغولخرافيةأخرىأومحيطهم

تطورهلمراحلتبعاالواحدالحيوانأسماءلديهموتعددت

تقدمتوإذاعمرهووسطونشأتهمولدهإلىحملهلدنمن

المراحل،هذهمنمرحلةكلفياسملهفكان،السنبه



948)الأحياء(والمسلمينالعربعندالعلوم

والإبلالخيلأسماءلديهمذلكعلىمثالوأوضح

والجراد.

تناولهمعلىوغلبالحيوانعنألفواالذينأشهرمن

ومنم(.082هـ،402)تشميلبنالنضراللغويالطالغ

خمسةمنيت!صنالذياللغةفىالصفاتكتابآثاره

الغنمتناول.كماللإبلمنهالثالثالجزءخصصأجزاء،

الرالغالجزأينفيتناولمابينمنالفرسوخلقوالطير

نحو)تالكلابيعبداللهبنزيادأبووكذلك.والخامس

ت)الكلبيوهشام.الإبلكتابولهم(581هـ،002سنة

عبيدةوأبو،الخيلأنسابتصانيفهومنم(981هـ،402

:الحيوانفىمؤلفاتهومنم(823هـ،702)تالتيمى

أسماءكتاببمالحياتكتاب؟الإبلكتاببمالفرسكتاب

م(982هـ،412)توالأصمعى.البازيكتاببمالخيل

كتابالشاءبم،الإبل،الخيل،الفرسخلق:مصنفاتهومن

ومنم(،857هـ،432)تالسكيتوابنالوحودثن.

الإبل.كتاب؟الحشراتك!ابالوحولتق؟ك!اب:تصانيفه

الخيل.كتابولهم(598هـ،822)توالدينوري

للحيوانالعربتقسيميكنلم.الحيوانيالتصنيف

أليفةإلىالحيواناتقسمواإذمطلقاعامابدأفقدموحدا،

إلىاللغويالوصفمنانتقلوالماثم.وضاريةومتوحشة

يطروآخريمشىنوعإلىقسموها،العلمىشمبهالتناول

قسمهامنومنهم)يزحف(.ينساحورابعيسبحوثالث

المرتبةفىالحيوانيجعلمثلا،،فالقزويني.وناقصتامإلى

للمعادنوالثانيةالأولىجعلانبعدالكائناتمنالثالثة

أنواعإلىبدورهالحيوانوقسم.التواليعلىوالنباتات

الحيوانات"أشرففهوقمتهافيالإنسانجعلمتعددة

:أقسامسبعةإلىالحيوانوصنف".الخلوقاتوخلاصة

والبغل،،الفرس:منهاوذكر؟والدواب،والجن،الإنسان

ثممنها،كلخواصوبينوغيرهاالوحشوحماروالحمار،

ليسألانقياد،شديدةالفائدة"كثيرةحيواناتوهي،النعم

والبقركالإبلالعسباع،نفرةولاالدوابشراسةلها

وابنآوىكابنالسباعثموغيرها.والزرافوالجاموس

والفيلوالفهدوالضبعوالذئبوالخنزيروالأرنبعرس

براقشأبوومنهاالطير،فموالنمر.والكلبوالكركند

والحماموالحدأةوالحبارىوالبلبلوالببغاءوالباق!والأوز

ضبطيمكنلاالنوعوهذا،والحشراتالهوامثم.والخفاش

والجراد،،والافعى،والبرغوثكالأرضة:لكثرتهأصنافه

."ءلخنفساوا،لحكونوا،ءبالحروا

قسمحيثبعيداشموطاذلكفيذهبفقدالجاحظأما

الأظلافذاتالحيواناتبابففيبمفصائلإلىالحيوانات

والجواميصالأهليوالبقرالوحشىوالبقروالمعزالظاءيذكر

تردالفصيلةهذهعنحديثهخلالومن.والتياتلوالوعول

بالبقرأشبهالوحشيالبقرإن:يقولكأنعلميةملاحظات

ويقسم.جبليةحيواناتوالتياتلالوعولوإن،الأهلي

يمشي،"شيء:أقسامأربعةإلىعامةالحيوانالجاحظ

طائركلأنإلا.ينساحوشيء،يسبحوشيءيطير،وشىء

أنهكماطائرا،منهايطيرولايمشيالذييسمىولا،يمشي

والذباب،الجعلانيطيرفقدالطير،منطارماكلليس

نأكما.طيراتسمىلالكنهاوالأرضةوالنملوالزنابير

فيللسمكمناسبتهمنالرغمعلىسمكاعائمكلليس

الماءوخنزيرالماءكلبالماءفيإنإذ.الصفاتمنكثير

".والدلفينوالتمساحوالضفدعوالسلحفاة

الخلقة،تام:فصنفانالصفاإخوانعندالحيوانأما

ويلدويحبلينزوالذيهوالخلقةتام.الخلقةوناقص

منيتكونحيوان"كلفهوالخلقةناقصأما،ويرضع

بينهووماوالهوامكالحشراتهوماومنها،العفونات

إخوانوأشار".وتربىوتحضنوتبيضتنفذكالتي،ذلك

الحيواناتإن"ثم:الحيوانخلقفىالتطورإلىالصفا

فيبالزمانالخلقةالتامةعلىالوجودمتقدمةالخلقةالناقصة

هيوالتيقصير،زمانفيتتكونأنهاوذلك،الخلقبدء

وفقالحيواناتوقعسموا".طويلزمنفيتتكونالخلقةتامة

أكثرهاالطور،أنواعوهيالهواء،سكان"فمنهابيئاتها:

تسبححيواناتوهيالماء،سكانومنهاجميعا.والحشرات

ونحووالصدفوالضفادعوالسرطانكالسمكالماح!في

.والسباعوالأنعامالبهائموهيالبربمسكانومنها.ذلك

".الهواموهىالترابسكانومنها

العلماءصنف.مؤلفاتهموأهموالحيوانالنباترواد

إنتاجاقتصروقلما،المعرفةفروعكلفيوالمسلمونالعرب

شتىشناولكانبلواحد،تخصصعلىمنهمالعالم

يتناولولنواحد.موسوعيمؤلففىالمعرفةفروع

وابنوالغافقيسيناوابنكالرازيعلماءإسهامهناالحديث

اخرىحقولفىشملتهمقدالدراسةإنإذوغيرهمالبيطار

يكتبلمممننماذجعلىهناالحديثوسيقتصر.سابقة

.الحيوانثمأولأالنباتعلماءمنقبلمنعنهم

حنيفةأبوداودبنأحمدصنف.الدينوريإسهام

كتابوهوالنباتكتابم(598هـ،282)تالدينوري

بهذاويعد،عصرهحتىالعربيةاللغةفيمثلهيصنفلم

ماكلالكتابهذافىاستقصى.العربالنباتيينشيخ

منهاأنواعاعاينوربما،النباتأسماءمنالعرببهنطقت

بسؤالاكتفىربماأودقيقا،وصفاوصفهاثممواطنهافي

المتقدمة.اللغةكتبفيعنهاجاءبماأوعنها،الاعراب

وصففيأونثرشمعرمنالعربقالتهمابإيرادوعني

،ورقاوثمرأووزهروجذعأصلمنوأجزائهاالنباتات

واستعمالاتهالنباتصفاتمنالعرببأقوالويستشهد
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وأكله-الكتابهذااللغةعلماءلقلوقد.نموهومواطن

فعل.النقلفيطفيفاختلافمعمصنفاتهمافي-جله

التهذيب،فيالأزهريوا،الجمهرةفيدريدابنذلك

وابنانحصص،فيسيدهوابنالصحاحفيوالجوهري

القاموسفيوالفيروزأبادي،العربلسانفيمنظور

عرجممانباتيالمصنفهذاشيأرريسورياأنول!لفحك.المحيط

اطتأحرلمتأصدىماأ!ديهنجدفلا؟مصادرهفيحتىمحض،

علىاعتمادهكانإنما،الأجنميةأالمصادرعلىالاعتمادمن

كثيراأطبياالجانبيعرل!اإنهث!ا،الأصيلةاالعربيةالمصادر

كاب!طبيبانباتياوليسإلا،ليسنباتيفهو؟العنايةمن

نأمناشع!اوعلى.وعيرهبم!ميناوابنوداودالبيطار

أ*طباءعمدةصارانهإلا،أسغويللكتابالأساسيالقصد

يستوعبأنبعدإلاعشابيجازفلابمكذلكوالعشابين

علىعنهالنقليقتصرول!ا.فيهامتحاناويجتازالكتابهذا

ا!بية11المفرداتكتبعنهنقلتبلفحمسص،اللغةكتب

مئاتأ!ديمورياصف!رأجيطار.الابنالأدويةاكمفردات

تحذثصومعجمياترتيباتبةصأسماءهاوصنىالنباتات

ناالأقحووا،الآسار،الأرطىوا،الأثابواوالإسحلالأراك

بلادفيالتربةالأنواعشامللوصفشتابهبدأوقدوغيرها.

والشروطوتوزئمائها،ومناخهاوتركيبهاالعرب

منأوردهماعددبلغوقدفيها.النباتاتلنموالضرورية

منأولالدينورييعدلذاا!مما.أ؟021النباتاتأسماء

الفلورا.انظر:.العرليةللجزيرةالنباتيةالفلوراعلمفيالف

ت)الإدريسيالشريفكتبالإدرشي.إسهام

لصفاتالجماءسماهكتالاالسباتفيأم(1هـ،05665

أصباتاعلماءمصاثفيهذاوضعهوقد.النباتأشتات

بمالعلومولقيةوالصيدلةالجغراشيافيمكالتهإلىبالإضافة

أسماءالإدريسىأو!د.أ!شاببازملائهبينعر!لذا

يذكركانفقدالحغات،امتعددمعجمهيئةعلىالنباتات

والهنديةوالفار!ميةواليونانيةوالسريانيةبالعربيةالمباتالممما

ثلمنا!وذكرلها.وشرحتعريفمعوالبربريةواللاتينية

منيستفادوما،وزيوتصموغمنمنهيستخرجومامنها

كلشأن-الإدريسيويعترف.التداويفيوقشورهأصوله

منامعتفادأنه-المسلمينالعلماح!منلعدهأتىأو!عبقهمن

جلجلوابنكالكندي!عبقوهعلماءمؤلفات

أممتاباهذاوينقسماوغيرهما.وحشيةوابنوديسقوريدسر

حرفإلىال!لفحرفصتال!وليبتدئ،جزأينإلى

الجزءينحلاوجمث!أسهايةاإكماالحاءم!والثاني،الزاي

كتابمنا!متفادتهمنالرغ!اوعلى.النباتاتمن061

،عديدةأدويةمنأغفلهمايسجلأنهإلا،ديسقوريدس

يبلغلمأنه"إمابقوأسهالغفلةلهذهمبررايجدأنويحاول

وأيونانمنضناذلككانأوعنها،يسمعلمأوعلمها،

أغفلهماوأورد".بلدهفيليمستحثرهاألأنأوتعمدا،

اللاتينية.وبأسمائهلالعربيةديسقوريدس

عليبنالمنصورألوأسدينارشيدح!انالصورى.إسهام

فىعصرهعلماءأبرزأم(142هـ،963)تالصوري

وتحقيقأسمائهاواختلافماهيتهارالمفردةالأدويةمعرفة

كتابمنها:عديدةمصنفاتولهوتأتيراتها.خواصها

كتابإعدادفىوشرع.النباتكتاببمالمفردةالأدوية

أبيبنعيسىالمعظمالملكعهدفيبالأأ!انمصورأطمبات

فيهواستقصىبا!عمه،وسماهأم(228هـ،625)تبكر

عليهايقفلمأخرىوأدوية،المفردةالأدويةذكر

والمعاينةوالبحثالتدقيقبهالثشهرماوأكثر.المتقدمون

والليقالأصباغومعهمصورايستصحبكانفقد.الميدانية

بهاالتيالمواضعإلىيتوجهووتموعها،اختلافهاعلى

ثمويحققهالنباتفيشاهد،وغيرهأجنانجب!!مثل،النبات

وأصولهوأعضائهورقهمقدارولونهفيعتبرأطمصور،يريه

بلمحاكاتها.فيمجتهداشاهدهمابرسماالمصوريقومو

النباتعلىالمصوريطلعبأنذلكمنأبعدشوصاأدححبإله

ثم،فيصورهوطراوتهنباتهإبانمرة،تطورهمراح!!خا،ل

ويبسهنضجهوقتثمفيصموره،بذورهوظهوركمالهوقت

تطورهمراحلتتبعمنالقارئيتم!شلكي.فيصوره

الملونة.بالصوربالامشعانة

الجاحظبحربنعمروعثمانأبوأصف!أ.الجاحظإسهام

الحجوان.بعنوانالضافيةموسوعتهم(986هـ،255)ت

والمسائلالمعار!معظمعلىيحتويمصنف!وهي

والقرانوالطبوالجغرافيةوالسياسيةوالدينيةالفلسفية

فيهدرسفقد،الحيوانفيبحثهأما.والفحاهةوالحديث

وطباعهوسلاحهوشرابهوطعامهولطوراتهوأعضاءهسلو!صه

منبغيرهوعلاقتهفيهالبيئةوأثروموطنهوعمرهوأمراضه

.الحيوان

يناول.فصولمسبعةإلىالحيوانكتابالجاحظقسم

مدعماوال!ص!بالديكبنالمناظرةوالثانيالأولالجزءان

وأالنبويةالأحاديثأوالقرآنيةلالاياتمنهماكلرأي

والرابعالثالثالفصلينفيويتناول.والحكمالحكايات

والجعلانوالغربانوالذباب،وطبائعهوأنواعهالحمام

وفي.والثيرانوالخنازيروالقرودوالنملوالخفاش!والخنافس

إلىينتقلثم،الثيرانعنالبحثيواصلوالسادسالخامس

الإنسانبينمقارنةويعقد،الاليفأطيرواالبهائمأجناس

أضمساحواأ!دهدواالضبعنيتكلمآ،والحيوان

والفيلالزرافةعنيتحدثالسابعالفصلوفي.والأرنب

.ال!ظلافوذوات

الحيوانلحملوكالحيوا!كتابثنايافيالجاحظتشاول

الحيواناتلطبائعذكرهسياقوفي.والحشراتوالطير
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بعضلدىالشديدةالشمحاسةعنملاحظاتهيذكر

ويعطي.الحيوانعلىالمحيطوتأثيروالتعرق،الحيوانات

الخارجيةللمظاهرالفسيولوجيةالملاحظاتبعضأحيانا

الصوفوذواتالوبروذواتالشعركذواتللحيوانات

بتزاوجتتصلغنيةمعلوماتالكتابوفى.الريشوذوات

علىاشتملكمابأولادها.وعلاقاتهاوتناسلهاالحيوانات

ولاتلدالخفافيشإن:كقولهصحيحةعلميةملاحظات

فإنهاوالضفدعوالسلحفاةالتمساحأما،وترضع،تبيض

جمئالحشراتأنملاحظاتهومن.بيضهاوتحضنتبيض

وتلسعتعضأكتيوالأجناسوالذباباتالعقاربوجميع

والنحلالنملعداماشربأوأكلدونالشتاءفيتكمن

سباتها.فترةأثناءيكفيهاماتدخرفإنها

بعدإلامسألةفىبرأييدليالجاحظيكنلم

منالعديدإجراءإلىذلكقادهوقدأصثمديد.االتمحيص

التجاربهذهمن.إليهذهبماصحةليثبتالتجارب

إذاأنهذكروكا.الذاتيوالتولد،الحيواناتفيالخمرتأثير

الفأرةعندفليس،زجاجيإناءفىفأرةمع"عقربوضع

منتموتأنفإمابمالعقربإبرةقرصمنأباحيلة

كيفتقتلهاثممنها،المسلامةتتعجلأنوإماساعتها،

طبائعتوضحوالتجربة".أحبتكيفوتأكلهاشاءت

استقراءومنللاخر.أقتلوأيهاوصراعها،،الحيوانات

الحيوانفيالعادةأثرإلىأشارأنهنجدالجاحظتجارب

فيلهكلبا"حبسصديقالهإنفيقولالكلبوبخاصة

يرجعطباخهكانالذيالوقتفيالبابدونهوأغلقبيت

فنبحبسكينسكيناأحدثم.اللحموصعهالسوقمنفيه

رجعقدالطباخأنلتوهمهالبابفتحورام،وقلق،الكلب

ليقطعالسكينيحدوهو(الطعاممن)حصتهبالوظيفة

حالهلنتعرفذلكمثلبهصنعناالعشيكانفلما.اللحم

بتجربةتذكرناالتجربةوهذه".يتحركفلمالوقتمعرفةفي

التعلمنظريةالنفسعلمفيعليهاأطلقالتيبافلوف

عدهوالملاحظاتالتجاربهذهضوءوفي.الشرطى

التجريبيين.الحيوانعلماءأولالبعض

بنيعقوببنأحمدتناولمسكوله.ابنإسهام

الأحياءعلمأم(030هـ،421ت)الخازنمسكويه

واللاتينيةبالعربيةالإدريسىأوردهاكماديسقوريدسأغفلهاالتىالنباتاتسماء

اللاتينيالمصطلحالنباتاللاتينيالمصطلحالنبات

+حح"5!ز!!3،،!344جسا193ول!شأا،51س!3!ص!ح!ناحسماأ

حء3"!،،ولء،"د54رشيالا،اعاارعا،لأ،4!3اكا!لااءأحلأملحأ

ا!أ،4!3لما،ى،9ع3ءهياكاس*3لصند!؟3ءس!3ا73يا34!!ا3ريسباميرأ

؟،+حأ،3أط"3(مشسكريتية)شيرطبااولولأ+،،ح+أ93.4صفرلأالإهليلحا

ول+حول43،ء43!حياولحيااول3خونطر+ء+*اول!"!حط؟ءولأءبليلكاهليبالأا

ول!حء3حء4!اح9!افوفلس!+3ا!ولاول!أ،440؟الهنديلإهليلجا

،7ا!اأ+ه*ول!،ءرعا!ءا!*ركبافلةقاولول+،!3ولول43ع،حأهعهفروزأنبستا

لمال!!اء،حلا-دة"هطلااأ"،"قرنفلحء!3اء19ز!،!حط،،4،!!بقم

كل!أ34،أس!"حاأءقليقليولول!ح"34الما،،4هحاح4ءول،!اس!رذبلا

الاأ*415،د31ء"41أ99ء،3134قنبيل+!ا!ول!ا2!كااعاع3أح!بليلج

!لاه،ك!9!ةحأحأ،،5،ا.+لايهول،)أح4،*ياولي!،،الأح*53فوركالا!،ولءح،ص!3لأس!،أس!،4بيضأبهمن

"ز!*ص!؟رهاح!كاس!بةكبا+س4،ل!ممةيا3،!أ"4ءيهندتمر

+يلا،،4اعس!،!،،!ىاه!أ*!ثكرا!ا"ح!كاص!ا"س!تنمل

داح*8،!اح-4،،15!*كركملاعا"لا،لأءلأ33أ،!!الأ،*ادحلبيا

لاح،،!!3حاهلايا،+فىكنكراوللا3أ43،ح!3م!!3!ول3بواجوز

أحرها،ا443ه*،4يا،،4لأ،033!أ!93كا!141!ليموك!ححع!4،ولء،،،!،4!30أ"ولءمجندجوز

اهص!3!ث!!3!الأ!وليا،لااشمالما؟!"لاح3ص!3لما،ولص!الماح3لزلماحب

ول،4!؟14،،،!9ولءا!ا؟4،"ءهرههيزمااول9أول4*!،4،ا!!،،:ا!اول!حا"أ+ز!-54نحولنجا

!!ولول3،،4،ء!اءلأمحلبحولحوليا،،،33!،13!ا3رخيا

لملاول9،3ل4!*"3أ"ح!موزحلأ33أ*ا-آ3،ولا*شنبررخيا

ح5ح30ولحولأك!م4!جيلرنا"كااا!لا3ءي!صدقيول4أولء،ح4نحيزرأ

احلا!لحأ3!رها3ول!أ،،ا،ولرنجنا!04،هول4،أح،+3حه"9أ400!3روعد

ولهاء*لااهول"!الةهح"دا،لألوههر،ل!س!ول،ر34الأح3سيبار

لى*3لأىأ،ألما*سمينياي!أول!زلأس!لا2س!ديا؟،،أح"دنبازر
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مؤلفاتهموأهمالأحياءعلماءشهر

المؤلف

الحاحطلحربرعمروعثمانألو

إسحاقبنيعقو!،الكمدي

العالديإسحاقلنحينزيدألو

الحسينبنالحسنأبوسعيد،السكري

مسلمب!عبدالله،الدينوريلتيبةابن

الأعسمالحسنبنحبمش

الدينوريحنيفةأبو

قرةب!تابتالحس!أبو

حنينلنإسحاق،يعقوبأبو

موسىألو،البعداديالحامض

المعلمكىلوقابنقسطا

زكرياب!محمدأبوبكر،الراري

إسحاقيعقوبأدو،القيروالي

الأرديدريدبرالحسنلنمحمد

أجالسىألمر!أبوا

الأشعثأبىبنأبوجعفر

الحس!!أبوعبدالله،خالويهالن

أضميمىاسعيدبنمحمد،ألوعبدالله

سليمادداودأسحلجل،الن

حامدأبولكر،سمحونابن

الشماريلكوسلنإسحاقأبو

أحمدبنمسلمة،المجريطي

الحارديعقو!لنأحمد،مسكويهابن

سينااب!

الهيثمبنالحسىلىمحمد،علىأبو

شيحانابوأ،شبيروىأ

جعفرلنعلي،الحسنأبو

بختيشوعبرسعيد،أبو

المطرفأبو،اللخمىوافدابن

عيسىبنيحىعلىأبو،جزلةابن

السكريمنصوربنظادر،حيكيمأبو

المرسىالبكري،اللهعبيدأبو

باجة()ابنالألدلسيالصائغاب!

محمدبنأحمدأبوجعفر،الغافقى

الإدريسىالشريف

حعفرساللههبة

البعداديعبداللطص،الدينمولمحق

مفرجبنالعساسأبو،الروميةالن

الصوريالدينرشيد

البيطارابن

محمدلنركريا،القزوجمط

النويريالدينشهاب

الدميرياسقاءألوالدينكمال

عليبنأحمد،المقريري

يسةلحو

لحوسنة

نحوسنة

سمةبعلى
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مؤلفاتهأهم

أدلحيوا

الممتحنةالأدويةكتاب

النباتكتا!؟أغلاحةأكتاب

لقحوأسا!كتا

الخيا!كتاب

التعذيةكتاب

النباتكتا!

لجالينوسالمفردةالأدويةأكتا!جوامع

لأرسطهوالحباتكتاب

الوحويقكتاب

الروميةاعلاحةا

الحاوي

والأغديهاطمردةالأدويةاكتاب

الصعيرالحيلكتا!الك!ير،الحياكتاب

المفردةالأدويةافئالتكمجل

الحيوأنكتا!،الممردةالأدوية!ضا!

الأسدكتاب

الفاروقيالترياقصسعةفيرسالة

المفردةالأدويةأسماءتفسيركتاب

الممردةالأدويةكتا!

لثاوفرسطسالنباتأيساب

الحية.الكائماتعلىوالبيئةالنشأةوتأتيرالطبيعيات

الأحلاقتهذيبالأصعر؟الفوز،المفردةالأدويةا

الشماء؟نودأغاا

المفردةالأدويةقوىفطكتاب

الصيدلةكتاب

المفردةالأدوية،المسهلةالأدويةا

وخواصهاالحيوانطبائع

ديسقوريدسكتا!يتحرح

الإنساديستعملهفيماالبيانممهاج

الحيوانفيمقالة

الألدلسيةوالشجرياتالنباتأعيان

لأرسطوالنباتكتاببعضعلىكلام

المفردةالأدوية؟الأعشا!كتاب

النباتأشتاتلصفاتالجامع

للجاحظالحيوانكتا!محتصر

مختصر،للجاحظالحيوانكتا!محتصر

للديموريالساتكقا!

ديسقوريدسكتابسالأدويةأسماءتفسير

الباتكتا!

المفردةالأدويةليالجامع

الموجوداتوعرائبالمحلوقاتعجائ!

الأربلهاية

الكبرىالجوانحياة

النحا!عبرنحل



394)الجيولوجيا(والمسلمينالعربعندالعلوم

الحيةالكائناتفيهوقسمالأصغر،الفوزكتابهفيعموما

.القوةحركةأي،النفسحركةقبولحيثمنمراتبإلى

فىمثبتةإنهاحيثمنالنباتخصائصأهمفيهوتناول

قادرةالحيواناتإنإذبمالحيواناتعكصعلىبالجذورالتربة

بأعضاءمزودةلأنهااخرإلىمكانمنالانتقالعلى

وضحبمأقسامإلىالحيواناتوقسم.الحركةعلىتساعد

وذكر.الحيوانيةالشجرةمنالملائموضعهفىمنهاقسم

الإدراكيالتطورحيثمنالأحياءجميععلىالبيئةتأثير

ناقصةوالحيوانات،الدنيئةالحيواناتعنوتحدث.والعقلى

الخمص.حوأسهاامستكملتالتيوتلك،الحواس

الصفاتتستوفلمالتيتلكعندهالدنيئةفالحيوانات

صفاتها،فىالنباتاتتشابهوالتي،الكاملةالحيوانية

علىقادرةأنهافيالحيواناتتشبهالتيكالسوطيات

التركيبعلىقدرتهافيالنباتوتشارك،والحركةالانتقال

صفاتمنلهما"وليس،والحلزونوكالأصداف.الضوئي

له:يقالالذيالعامالحص!وهوواحد،حسإلاالحيوانية

فيمثلالخمسالحواسناقصةالحيوأناتأما".اللمسحس

تولد،البيئةبتأثيرالبصرفقد،قارضحيوانوهوبالخلد،لها

ويغطيهاتضمرماسرعانعيونهاأنغيربعيونها،صغاره

أمثلةومن.الأرضتحتالمظلمةجحورهافيالشعر

لها،عيونلاأنواعومنه،النملالحواسناقصةالحيوانات

ومن.الشمكحاسةقويفمستكملحواسهاباقيأنإلا

كالحياتجفونلهاليسالشالحيواناتأيضاالنواقص

لعيونهاليسالتيالكبيرةكالأسماكالفقارذواتمنوكثير

.جفون

عندهفهيالخمسالحواسالمعستكملةالحيواناتأما

ومنها،الحواسالجافيةالبليدةمنها.متفاوتةمراتبعلى

الأمروتقبل،للتأديبتستجيبالتىالحواساللطيفةالذكية

القردةأماالطير.منوالبازيالبهائممنكالفرلروالن!

أحطلكنهاالثديياتمرتبةقمةفيوضعهافقدشاكلهاوما

قبولمنبالمواهبيتعلقفيماخاصةالإنعسانمرتبةمن

.المعارفإلىوالاهتداءوالتمييزالتأديب

بنمحمدالبقاءأبوالدينكمالآلف.الدميريإسهام

حياةكتابأم(504هـ،808)تالدميريموسى

كتائا06ءمنجمعهقدأنهويذكر.الكبرىالحيوان

جياكاروترجم.العربيالشعردواوينمنديوانا991و

وجاء.أم609عامالإنجليزيةاللغةإلىالكتابهذامعظما

مادةكلويبدأ،المعجمحروفعلىالكتابهذاترتيب

ويوردلغويا،شرحاالاسموشحرح،الحيواناسمبتعريف

مؤلفاتمنذلكمقتبساالحيوانبهايكنىالتىالأسماء

ثم.والجوهريوالجاحظوالقزوينيسيدهكابناللغةفقهاء

ويورد،وأنواعهطباعهوذكر،الحيوانوصفذلكيتلو

،البراقمثل:بعينهحيوانعناشتهرتقصصاأحيانا

.فرعونوفرس،موسىوحوت،سليمانوهدهدوالعنقاء،

،بالخرافاتوالحقائقبالأدبالعلمالكتابهذاوخلط

"كنية.الدجاجعنكتبهممامثالوهذا.خاطئةأشياءوأورد

وإذا،عقبةوأمجعفروأمحفصوأموليدأمالدجاجة

مشتركوالدجاجفرخ.منهايخلقلمالدجاجةهرمت

.الجوارحطباعمنوذلك،والذباباللحميأكل؟الطبيعة

ويعرفالطر.طباعمنوذلك،الحبويلتقطالخبزويأكل

إذاالبيضةأنوذلكالبيضةفىوهوالدجاجةمنالديك

،الإناثمخرجفهيالأطرافمحدودةمستطيلةكانت

الذكور.مخرجفهيالأطرافعريضةمستديرةكانتوإذا

فىيدفنبأنوتارة،بالحضنتارةالبيضةمنيخرجوالفرخ

.اليومفيمرتينيبيضماالدجاجومن.ونحوهالزبل

خلقوشم،شهرينفيإلاالسنةجميعفىتبيضوالدجاجة

لينةخروجهاعندالبيضةوتكون،أيامعشرةفيالبيض

وألطفهالبيضوأغذى.يبعستالهواءأصابهافإذاالقشر،

لها،ديكلادجاجمنكانماغذاءوأقله،الصفرةذوات

ذكرمنويكثرحيوأن".منهيتولدلاالبيضمنالنوعوهذا

،والحرامالحلالمبيناالشرعيةوالأحكامالادبيةالشواهد

هذارؤيةويعلل،حيوانكلعناللطفةالنوادرويورد

.المنامفيذاكأوالحيوان

جيالولجيوا

شتىفيالأوائلوالمسلمينالعربالعلماءجهودتميزت

باتساعخاصة)الجيولوجيا(الأرضوعلومعامةالعلوم

محبيلفيوالدقةالمنطقعلىوقامتوبنيت،والمعرفةالأفق

.المعلوماتعلىالحصول

ولغويانظرياالأمربادئفىالعلملهذاتناولهموكان

الحقائقلاستخراجالتجربةعلىقامأنلبثومابحتا،

هوالعربلدىالأرضلعلوممسجلأثرأولولعل.العلمية

العلمهذابمفرداتتزخرالتياللغةوكتبالمعاجمتحتويهما

وانحصص،للفيروزأباديوالماموس،للجوهريكالصحاح

التيوالكتبوالبلدانالرحلاتوكتبلحميده،لابن

ت)للهمدانيالعربجزيرةصفةومنهاالجواهر،درست

المعالمواضحةالعلمهذاحدودنجدثمم(.459هـ،334

،والرازي،الكندي:أمثالتناولوهالذينالعلماءلدى

الصفا،وإخوان،والمسعودي،والفارابي

وياقوت،والإدريسيسينا،وابن،،والبيرونيوالمقدسي

عديدةنظرياتالعلماءهؤلاءقدملقد.والقزويني،الحموي

والصخور،المعادنوعنحدوثها،وأسباب،الزلازلعن

فيها،والتحجرالرسوبيةالصخورتعريففىوأفاضوا

علىووقفوا،النيازكعنوكتبوا.لهاالبعديةوالتحولات
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،وحديديحجرينوعش:إلىوقسموهاوأصلها،طبيعت!

)الحبيبية(.الجاور!ميةالنيازكأهمهاومنهيئاتهاووصفوا

وقالوا،الأرضاباطنحرارةدرجةارتفا!اعنوتحدثوا

قاس!كما.محورهاحولوبدورانها،الأرضب!صوية

وقطرها،الأرض!محيطألمأمونعهدفيالمسلمونالعلماء

كهعؤأ،ءوأضا!.الحدجثالعلمقررهأياصريباقياسهموكان

الأرسصوأاشأ،زأ!نحتموءنظريةإشىقيمةإضافاتالعلماء

الجبالت!صنلن!يةبالحروخالفضلأ!كان.كماطاليس

أضعريةاعوام!!تأثيروكذلكوغيرها،والالتوائيةالانكسارية

والأنهار.الجبالفي

الجيولوجياعنقيمةدراساتالمسلمونالعلماءقدم

نأعلىالدراساتهذهبرهنتوقد.والتاريخيةالطبيعية

التيتلكهيالطبيعةفيالماءصورمنصورةأكمل

شىاهـاءح!مونجد،مصنفاتهمفيالمسلمونالعلماءوصفها

شىبجلاء،دأ!ونجد،محضةعلميةالأنهارتكون

شيو،النجاةشسيناابنوعدالصفا،إخوانرسائل

عر!أجلوراتاعلماأدحصما،ينىأ!لقزرانحلوقاتعجائب

الجواهر،معرفةفيالجماهرفيالبيرونييدعلىبدايته

إلىأحديسبقهماول!االعجائبفيالقزوينييدعلىونما

وتناول.هذينكتابيهمافيالواردةالدقيقةملاحظاتهما

الأرضزيتعلمعليهنطلقأنمايمكنالمسلمونالعلماء

بينميزوافقد،أضطيقيةاالجيولوجيافروعمنفرعوهو

التنقيب،عنوتحدتواواممتعملوهما،النفطمننوعين

قلي!!غيرعددواهت!االمباشر.غيرللتنقيبنماذجوقدموا

الأرضر،اش!ص!بدراسةائ!الأواا!سلم!!العلماءمن

الأرض،اسطحتضاريسووصمم!والماء،وتوزباليابسة

الأنهارمثلتشكيلهافيتتسببالتيالخارجيةوالعوام!!

دالهمعنيغبولم.البحريةوالعواصف،والرياحوالبحار

داحلهابممنالأرضقشرةفيالمؤثرةالعواملدراسة

تناولواكما.الأرضيةاوالخسوفوالزلازلكالبراكين

التيالزمنيةوالمدةوالماء،أجابسةالينالأماكنتبادأط

الشبابمنالأنهارتطوركذلك،التبادلهذايستغرقها

.الموتثمال!مإلى

الجيولوجيافىمهمةتواريخ

ا!ر!االعلماءسرقا

حية.الأرادا!صامحيصأ

م835،هـ5022م825،هـ5021

احرا!يابملعر!العلماا

موصوعاتشدرامات

متمرقةحيولوحية

كثيرةأخرىبعلومالمسلم!!عندالجيولوجياارتبطت

فلما،أنذاكالعلماءدأبهذاوكاننموها،فىساعدت

المعرفةهناككانتبل،الدقيقالتخصصهناكيكن

وثيقةصلةعلىالجيولوجياكانتفقد.الشاملةالموسوعية

والملاحةوالجغرافيا(الجويةالأرصاد)علمبالمتيورولوجيا

يتناولسيناابنأننجد،المثالسبيلفعلىأجحار.اعلمو

فيالعلويةوالآثارالمعادنأ!ةرسافيوالمتيوروأصجياالمعادت

يتناولأم(332هـ،732)توالنويريالنت!فاء.كتاب

بينما.الأربنهايةكتابهفيالمتيورولوجيامعالجيوأ!جيا

بالجيولوجياحميمةعلاقةالبلدانرتقويمأطجعرافياأننجد

كلهاوالجزروالبحيراتالأنهارومياهفالمحيطات؟الطيعية

وخير.باختلافولكنوالجيولوجياالجغرافيافيلمجناولكا

يعالجالذيللمسعوديالذهبمروجذلكعلىدلي!!

جغرافية.قضايامعجنبإلىجنباجيوأ!جيةقضايا

الزلازلبدرامعةالمسلمونالعلماءاهت!.الزلازل

تخلفهوماوأنواعها،وأما!خها،حدوثهاتتوارتسجيار

عنها،الناتجةالصخوروحركةقوتها،درجاتردمار،من

منالتخفيفبعضهموحاولومنافعها.ومضارها

الشفاءفيمميناابنمنكلذلكوتناولأخطارها.

بإخوانتأثرأ!ذياوالقزويني،الرسائلفيالصفاوإخوان

وكان،الموجوداتوغرائبانحلوقاتعجائبفيأصفاا

الصدد.هذافيالواضحرأيهمنهملكل

الجزءفيالزلازلفيبرأيهسيناابنأدلىسينا.ابنرأي

وفىالشفاء.موسوعتهفيالعلويةوالاثاربالمعادنالخاص

منجزءلاضطرابنتيجةداخلية!حبابلأتحدتأنهارأيه

ويتحدث،دواليكوهكذاعلاهمافيحركالأرضاباطن

هذهويقسم.لاحقةنتائجمنالزلازليصاحبعما

فالزلزلة.والعرضيوالمائلالمستقيممنهاأنواعإلىالزلازل

تحته،مابسببالأرضأجزاءمنلجزءتعرض"حركةعنده

يحركثم،يتحركأنلهيعرضالسببذأ!كأنمحالةولا

،الأرضتحتيتحركأنيمكنالذيوالجسما.فوقهما

الاندفاعقويدخانيبخاريجسمإماالأرضويحرك

وإما)سائل(مميالمائيجسموإما)الغازات(،كالريح

ية"ح-ص!أححدياحتص

اعك-احلطك!اعسلم!ا،را

م864،هـ5025م845هـ،5023

حولسالةاكسد-ي

)السحح.الماءسطحكروية



يحدثلاالناريوالجسم.أرضيجسموإما،ناريجسم

حكمفيمحالةلايكونبل،صرفةناروهوالأر!ه!بمتحت

والجسم.المشتعلةالربححكموفي،القويالدخان

السببمثللسببإلاأيضاالحركةلهتعرضلاالأرضي

الأولالسببفيكون،الأرضيالجسملهذأعرضالذي

غيرأوكاننارئا،الريحيالجسمفأما.ذلكللزلزلةالفاعل

،الأرضتحتالمنبعثهويكونأنيجبفإنه،ناري

سببكانفإذا..الأمر.أكثرفيالأرضلتمويجالموجب

وربما.وخروجهباندفاعهأد!رضخسفجداقوياالزلزلة

يدلودوي،هائلةأصواتحدثتوربما،محرقةناراخلف

منفذاالمصوتةالريحهذهوجدتفإن.الريحشدةعلى

اندفاعهاعنحدثفيهتصوتالذيالمنفذبعدواسمعا

الرياحهيالزلزلةأسبابأكثرإن...تزلزلولمصوت

فيهاحفرتإذاالزلزلةفيهاتكثرالتيالبلادوإن،المحتقنة

الرلبرالأبخرةمخالصكثرتحتىكثيرةوقنواتآبار

عندتكونإنماالزلازلتكونماوأكثر،الزلازلبهاقلت

...الاحتباسلهايعرضالرياحموادلأنبمالرياحفقدان

الأرضغورمتخلخلةبلادفيالزلزلةتكونماوأكثر

مغافعأهمومنبالماء.الوجهمغمورةأووجهها،متكاتفة

علىيكونماومنها...للعيونالأرضتفتئمسامالزلازل

،لمجهةإلىميلجمعيكونماومنها،فوقإلىالاستقامة

رجفيةالزلازلمنكانبل؟متفقةالزلزلةجهاتتكن

ومنها،فوقإلىتقذفالأرضأنمعهايتخيلما)رأسية(،

تكونماومنهارعشية،عرضية)أفقية(اختلاجيةتكونما

منهكانوماالقطقط،ويسمىكليهماالقوينإلىمائلة

يسمىأيضاالارتفاعفىيذهبالعرضفيذهابهمع

سلميا".

يتماشىالنصهذافيسينالابنآراءمنوردمامعظم

النظرياتبهجاءتمايوافقلممنهوقليل،الحديثوالعلم

الأرضخسفأنعلىيؤكدالحديثفالعلم.الحديثة

يكونالهبوطويسمىالأرضيةللهزاتأحياناالملازم

تحتتخلخلاتلوجودأو،البركانيةالحممخروجبسبب

الكلسية،الترسباتفيهاتكثرالتيالمناطقفيالأرضقشرة

محمدل!عطاردصسص

فىكتا!أولالحاس!

وهو،العرسيةداللعةالأححار

الأحجار.مافعيها!

م619،هـ5035م،129هـ5003

الامطاالىا!لصفااحواناشا

والتكثصالتصعيدلمراحلودقا

.والهطولوالتريد
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وأ،الأرضسطحمستوىيهبطالأرضيةالهزةوعقب

وتكون.الزلازلحدوثأثناءأرضىانجرافيحدث

الصخورلحركةنتيجةإليهاأشارالتيالهائلةالأصوات

باطنفيوالأبخرةالغازاتوتحرك،الأرضيةوالانجرافات

فيماسيناابنرأييوافقلاالحديثالعلملكن.الأرض

فيهاتحفرالتيالمناطقفيالزلازلعددبانخفاضيختص

أنطلاقمركزيكونمافغالبا؟القنواتفيهاوتشقالابار

فيالأرضباطنفيتحدثفهىجدا.بعيداالزلازلهذه

تفتحمنماذكرهفأماميلا.35و.04بينتتراوحأعماق

والتجربة.العلميثبتهفأمرالزلازلوقوععقبالماءعيون

إلىالزلازلالصفاإخوانيعزو.الصفاإخوانرأي

باطنحرارةدرجةارتفاعجراءمنتحدثالتيالغازات

البقعةتلكفىالأرضكانتإذاالمنافذمنفتخرج.الأرض

الغازاتهذهتخرجالأرضانصدعتوإذا،متخلخلة

هذاومن.وزلزلةدويلهاويسمعمكانها،وينخسف

والأهويةوالمغارات"الكهوفأنفيرأيهميجريالقبيل

تخرجمنافذلهايكنلمإذاوالجبالالأرضجوففيالتي

حمىوإذازمانا،محبوسةهناكالمياهتلكبقيت،المياهمنها

المياهتلكممخنتالجبالتلكوجوفالأرضباطن

مكاناوطلبتوارتفعتبخارا،وصارتوتحللتولطفت

وخرجتتحللتالتخلخلكثيرةالأرضكانتفإذا.أوسع

شمديدالأرضظاهركانوإنالمنافذ،تلكمنالأبخرةتلك

تتموجمحتبسةوبقيتالخروجمنمنعهاحصينا،التكاتف

فىالأرضانشقتوربما.الخروجلطلبالأهويةتلكفي

وانخسف،مفاجأةالرياحتلكوخرجتمنها،موضع

لهاتجدلموإن.وزلزلةوهدةدويلهاويسمعمكانها،

نأإلىالزلزلةتلكوتدوم،محتبسةهناكبقيتمخرجا

".ويغلظوالأهويةالمغاراتتلكجويبرد

عجائبكتابهفيالقزوينييرى.القزوينيرأي

المنصوةالموادخروججراءمنتحدثالزلازلأنانحلوقات

قبلغالبايحدثالزيلازلمننوعوهذابمال!رضجوفمن

ممبقوهبمنمتأثرذلكفىوالقزويني.البركانيةالانفجارأت

إذاالكثيرةوالأبخرةالأدخنة"أنفعندهالصفا.كإخوان

التعيراتإلىالعر!العلماءأشار

انتقالعسهايحدتالتيالحيولوحية

والعكس،البحارإلىاليا!سةم!ا!مرارا

والماء.اليابسةليرالتادلدورةأي

م2801،هـ5941م،9001هـ5004

ض!ألىيمالعر

سرعةم!أعلىالضوء

المموت.
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ماء،تصيرحتىبرودةيقاومهاولاالأرضتحتاجتمعت

ويكون،حرارةبأدنىالتحليلتقبللاكثيرةمادتهاوتكون

،ومساممنافذفيهايكونولاصلبا،الأرضوجه

تهتزوالمنافذالمسامتجدولاالصعودقصدتإذافالبخارات

فإذاالموادبمتلكتخرجأنإلىوتضطربالأرضبقاعمنها

،بالزلازلالأرضبقاعحركاتوهذه.يسكنأخرجت

الموادتلكالشرتمنوتخرجالأرض!،اظاهريشقفربما

بعضارتفاعيعزوأصقزوينياإنبل".واحدةدفعةالمحتبسة

بعضانخفاضرعلىتعملأختيالزلازا!حدوثإلىالجبال

أ!الجباارتفاعسبب"إن:فيقول.بعضهاوارتفاعالمناطق

الأرضابعضفينخفضخسففيهازلزلةيكونأنيمكن

يكونأنوجازحجرا،يصيرالمرتفعثمبعضها،ويرتفع

والوهاد".التلالفتحدثالترابتنقلالتىالرياحبسبب

والأحجارالمعادنالعربعرفوالصخور.المعادن

أ!ديهماتعميالأمرأولفىالمعدنكلمةوكانت،الكريمة

هوالمعنيينعلىلتدلأمملمةااستخدممنوأول.المنجم

المسلمونالعلماءلتناوو.الخلوقاتعجائبفىالقزوينى

سطحها،أوت!صيز،اشسوبيةلصخوراتكوينأيضا

أ!حر،لاالأرضوابالأرضرأجحراوعلاقة،الأوديةورواسب

عوام!أوصخريةت!صيناتمنأ!لاقةاهذهعنيخشأوما

تعرية.

المعادنعنالمسلمونالعلماءتحدث.المعادن

وصنفوها،والكيميائيةالطبيعيةخواصهاوعرفواوالأحجار،

كلوجودأماكنعرفواكمادقيقا،علمياوصفاووصفوها

بنعطاردولعلورديئها.جيدهاب!تبالتمييزواهتموا.منها

آلفمنأولكانم(182هـ،602)تالحاسبمحمد

كتابهوالكتابوهذا.العربيةباللغةالأحجارفيكتابا

الكريمةوال!حجارالجواهرأنواعذكروفيهالاحجار،منافع

فيالمؤلفهذاالرازيذكروقدمنها.كلخواصودرس

الأحجاركتابيعزومنالعلماءمنوهناك.الحاويكتابه

النسخةوكتبت،فارسيأوسوريأصلإلىلأرسطو

الرعموعلى،الهجريالثانيالقرنأخرياتفىمنهبالعربية

عنالمسلمينآراءتعكسأنهاإلافيه،العلميةالمادةقلةمن

الوقت.ذلكفىالمعادن

حسصأدمرةالأولسياال!اكتعتمور

عيودتكلت!الرلارلأدكما،الركاسية

!يناتحدتاقىالماطة!كأالماء

م3401،هـ4255م9201هـ،5024

قالودآلىاشا؟راول

تردياطمقاتاتعاف

سيما.لال!ال!ثفاء!ى

تعدنالتيالجواهرأسماءعلىاحتوىنصأقدملعل

محمدبنجعفرالإمامأمالىفيجاءماهو،الأرضمن

(،)أكسيدالكالسيومالجصمنهانذكرالتوحيد،المسماة

)أكسيدوالمرتك(الكالسيوم)كربوناتوالكلس

،والقار،والزمرد،وألياقوت،لفضةوا،والذهب،(الرصاص

جعفرتلميذحيانبنجابرجاءثم.والنفط،أممبريتوا

)نوعالأسربمثلوالمعادنالجواهربعضأجضيفأصادلىا

وأضافالأحمر.والياقوت:المرقيشيااشصاص!(،من

الطاليقونى،منها:جديداجوهرا31أصفااإحوان

والعقيقالخبزوبواسق،والشبوب،والزاجات،والإسرنج

والخارصين.واليشمالزفتالبيرونىأضافثم.والجزع

البيرونيعصرحتىالمعادنمنعرفواأنهمنجدوبالجملة

.الأرضمنيستخرجممامختلفاجوهرا88مننحوا

بالمعادنواهتم،الارضعلومروادمنأيضاالكنديكان

لايوجدأنهإلامكتوبةآثاراأسهأنمناشغ!اوعلىالأححار.وا

البيرونىكتبخلالمننقلمنهاوصلوما.الانشىءمنها

فيالأفكارأزهارفىأضيفاشيواالجواهر،فيالجماهرفى

فيالذخائرتحففيالأكفانيوابنالأحجار،جواهر

كثيرأ،الكنديعنوغيرهمهؤلاءنق!!فقدالجواهر.أحوال

مصنفاتهمفىوالجواهرالمعادنفيآرائهإلىوأشاروا

منإلييقع"ولم:قولهالبيرونينقلهماأمثلةومن.المذكورة

إسحاقبنيعقوبيوسفأبيكتابغيرالمستعدناتفن

وظهرعذرتهفيهاأفرغقد،والأشباهالجواهرفيالكندي

سائرمنيدهإليهوصلتماكلفيالبدائعكاختراع،ذروته

".الباقينوأسوةالمجتهدي!إمامفهوالفنون

يعودالأحجارأنالشفاءفىذكرفقدسيناابنأما

الطينمنتتكونأنإمافهي،ثلاثةأ!مبابإلىت!صنها

الموادوقسم،الترسيباوبالبخارالماءمنأوبالجفاف

ويعد.وذائبات،وأملاح،وكباريتأحجار،إلىالمعدنية

علممؤلس!أنهعلىسيناابنالعلوممؤرخىبعض

وطريقةالفلزاتسيناابنتناولوقد.العربعندالجيولوجيا

منهاكلوميزات،المعادنمنكبيراكماوذكرتكوينها،

تركيبامنهالكلوأنالطبيعيةبخصائصهاواحتفاظها

وإنما،المعروفةالتحويلبطرقيتغيرأنيمكنلاخاصا

!مدسيما!إلىسيماالم!أشار

وهيالحالت!صيأسما!

ا!عة11التغر!رصحةالحرا

م3601،هـ5427مأ350هـ،4265

كودنالىالعر!الجيولوحيو؟لىالتما

الطينم!أسسوبيةاالصحور!ص

اضكانية.الحمم!الاريةوالصحور
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وكان.وصورتهالفلزشكلفيظاهريتغييرهوالمستطاع

الشفاءكتابفيالعلويةوالاثاربالمعادنالخاصالجزء

ألفردترجمفقدأوروبا.فيحتىالأرضلعلوممنطلقا

ما002عامالجزءهذافيبالمعادنالخاصةالمادةمميريشل

خطأهاكتشفاوماندرفيلهولمياردأنإلاأرسطو،إلىونسبه

واعترف.ذلكعلىالبراهينقدماأنبعدأم279عام

الأحجارعنمعلوماتهاستقىأنهدافينشيليوناردو

لممينا.لابنالمشهورةالكتبمنوالأحافير

الطبيعيةالأشكالعنوالمسلمونالعربالعلماءتحدث

يطرأعماتحدثواكما،الطبيعةفيتوجدكما،للمعادن

فقد.خارجيةلعواملفيزيائىتغيرمنخصائصهاعلى

خاصةطبيعيةهندمميةأشكالأتتخذالمعادنبعضأنذكروا

ذلككانولربماتشكيلها،فيللإنساندخلولابها،

البيرونىوصففقد.البلوراتبعلمأليومنسميهلماإرهاصا

ويقول.أشكالهاوهندسيةأسطحهاتناسقمتناولآبعضها

مضلعة،مخروطية،ذاتيةالماسأشكالبأنذلكعنمعبرا

المعروفةكالأشكالمركبةمثلثاتمنيتكونماومنها

هيئةعلىيكونماومنهاالقواعد،متلاصقة،بالنارية

قدالبلوراتدراسةأنويبدو.المزدوجالهرميالشكل

القزوينيأننجدبحيثالزمنبمروررويدارويدااتسعت

المثلثةالألماسبلوراتيصفسنة24.مقنحومضيبعد

مثلثة،أقطاعهجميعبأنفيصفه؟الدقةمنالكثيرفيهوصفا

تكونقطعاكسرإذامخمسأملسالسونحجروأن

هـ،974)تالأكفافيوابن.مخمسةأقطاعهجميع

خرزمنهيظهرماأكثربأنالزمرديصفام(348

ووصفوا.الأقصابتسمىأسطحخمسةذومستطيل

أبيض،إلىالياقوتفقسمواالألوانبظلالالأحجار

إلىالأكهبويتفرع(.)أزرقوأكهبوأحمر،وأصفر،

ونفطي.،وكحلي،حوروأ،ونيلي،نجونيسماوإ،ووسيطا

ولحمى،،نيرجواوأ،نيوبهرما،فطفرمالأحمراماأ

وانعكاسواللمعانالبريقعرفواكما.ووردي،وجلناري

الصلابة،وحددوأالأحجار،بعضخصائصفىالضوء

مندونهمابصلابتهيغلبالبيرونىعندفالياقوت

العربعرف.كمايغلبه)الماس(الألماسلكنالأحجار،

،الشعيراتالأحجارفيالرفيعةالشقوقوسموا،التشقق

علىالكيميائيةالاختباراتوأجرواالنوعىالثقلوعرفوا

وردكمابالأحماضمنهابعضاوعالجواوالجواهر،المعادن

الكيمياء.عنالحديثعندسابقا

والأحجارالمعادنباستغلالوالمسلمونالعرباهتم

المؤلفونوتكلملدراسشها.أولوهالذيالقدربنفسالكريمة

والزمردالذهبمنهايستخرجالتىوالمحاجرالمناجمعن

فيواستغلوهالنفطتوافرأماكنبعضعرفواكماوغيرهما.

فيالكريمةوالأحجارالحليلصياغةكانتوقد.أعمالهم

والزمردوالفضةالذهبفكان،كبيرةمنزلةالعبالمسيينعهد

منيجلبواللؤلؤوالازوريتواللازوردألياقوتوأنواع

والهندولبنانوصنعاءونيسابوروالبحرينوإيرانخراسان

فىبالخبرةافشهرتالتيالأسماءومن.والسودانوسيلان

عون:العبامميةوالدولةالأمويةالدولةأواخرفيالتعدين

جدوصباح،شماذانبنوبشر،البصريوأيوب،العبادي

،الجصاصبنعبداللهوأبو،الكنديإسحاقبنيعقوب

.كثيرونوغيرهمالبهلولوابن

والنفطالأسود،النفط،النفطمننوعينالعربعرف

فيالماءعلى"يطفوالقزوينييقولكمافالنفطبمالأبيض

بالقرعالأسوديصاعدوقد،أبيضومنهأسودمنه،المياهمناج

جبيرابنوجدوقد.الأوجاعوينممنأبيضفيصيروألانبيق

كأنهاسوداءالأرضمنبقعةالأولىرحلتهفيالعراقفي

وربمابالقار،تنبعالتىوالصغيرةالكبيرةبالعيونمليئةسحابة

أحواضلهاوتصنع،الغليانكأنهامنهبحباببعضهايقذف

صقيلا،أملسأسودالصلصاليشبهفتراهليجت!!يها

.الحماماتجدرانطلاءفيبغدادأهلواستخدمه

عنعديدةنظرياتالمسلمينللعلماءكانتالصخور.

الصخوربالذكروخصواتكونها،وكيفيةالصخور،أصل

عنوتحدثوابعضفوقبعضهاالطبقاتوتعاقب،الرلمموبية

فئوية.تسمياتلهاواقترحواالنيازك

وأالماءأوالطينمنسيناابنرأيفيالصخورتتكون

فيهالغالبالجوهرمنيتكونالاحجارمن"كثيرالأنالنار،

عليهتغلبالذيالجوهرمنيتكونمنهاوكثير،الأرضية

بينشيئاأولاويستحيليجفالطينمنفكثير،المائية

وأولىحجرا،يستحيلثمرخو،حجروهو،والطينالحجر

فييتفتتفإنهلزجايكنلمفإنلزجا،كانماالطنيات

العتممصادالسيروىقال

الأ ص!الاا!لكو

م4301،هـ4355مأ930هـ،5043

سدعلىاتا-لحلورعلمالة

القرويىيدع!ونما،اليروى

(.م8321هـ،682)ت

بألهدافيتيليولاردواعز!يراحر!االعلماءربط

معلوماته-م!كتيرااسستقىوالجرر.المدوطاهرةلممر

سيسا.ال!سالحيولوحية

مههـ،0094914أمهـ،7595002أمهـ،5044480

الخاصالجرءسيريشلألمردترح!

!يالاب!الحتسفاءكتا!سلالمعادلى

أرسطو.إلىو!سبه
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عنالبريمكشف!أنويجوز..يتحجر.أنقبلالأمرأكثر

منضودكأنهالجبالبعضيرىوقد.طبقةبعدوكلالبحر،

قدذلكي!ضنأنشيشبهصفا(؟)صفافسافاسافا)متراص(

كانبأدفساشا،سافاحذلكماوشتفيطينتهاكانت

آخرساصأخرىمددفيبعدهحدتث!اأولأ،ارتكماسافا

خلافمنجسماسافك!!علىسالقدوكانفارتكما.

تحجرتفلماالاحر.السافوب!تبينهحائلافصار،جوهره

وأد.الساثي!ب!!عماوانتثرانشهتأنأطحائلعرضالمادة

ت!ضروقد،رسوليةطينتهت!صدقدلبحراأرضرمنئلاحا

أ!هيعرصرماي!صنأنويشبه،رسوبيةليحستقديمةطينته

رسوبيا".الجبالمنأ!مخور()االأرهاصأ!انفصا

حياأهالحيوعلمافينظائرلهاأدسيناابنآراءمنيتضح

أ!أ!اجراءصيت!صنأصخورامننوعاإنفقوله.الحديث

يثبتهأمرحهححرإلىالراحلىصمرحلةفييستحي!الذي

أ!تامندتت!ضاشسوبيةأصحورافبعفر،الحديثالعلم

يتهنفه!إأما.الطفالعليهيطلة!ماعنهشينتايتصلبالذيمط

يحدت،طويلةزمنيةمدةيستغرققدالترمعيبأنفي

تجعلنا،دواليكوهكذاالأولاعلىيتراكمآخرسافبعدها

تعاقبقانونإلىأشارمنأولكالىإنهمطمئميننقول

رواسبعنيتحدتأنمميناابنيفتولما.الطبقات

منالصخوروت!صن.أسسيوأ!اجراءمنتحدثالتيالأودية

هناكأنالحديثأ!لمااأتبتوقد.طفئتإذاالناروم!الماء

داحاتتماشيميائيةأضن!اعلاتنتيحةتت!صنرسوبيةصخورا

ص!صدأإيؤديأ!دياأحافياللتمخرنتيجةأو،المياه

صسمىفيمانفي!صأضارامنت!ضنتهاأماالتبخر.رواسب

إذااكتيصانيةالبرالحممآتارمنتت!صنالتيالناريةالصخور

البركانية.الصخورمننوعاأصعبحتوبردتخمدت

،حديديوحجري:نوع!تإلىالنيازكلعميناابنويقسما

الراهن.الوقتفيالمتبعالتقسيمانفسوهو

أنواعوصففيكثيرةإنخماراتوردت.آخرينآراء

والبيرونيحيانبنجالركتاباتفيالصحورمن

ماعنهات!شلمواالتيالأحجاروبعض.وغيرهموالتيفاشي

بنفجابر،الحديثالحيولوجياعلملغةفيأ!محوراإلاهي

كالخلقأول"قسما:أقسامثلاثةإلىالصخوريقسماحيان

الحجرمنمسفص!ثانقسمر...الحجارةمنالأول

وأحل.".بقصد.لناالم!سونالحجرهوثالثاو...الأول

الناريةالصحوريسمىلماالحاليللتقسيماتلميحأولهذا

المتحركة.والصخورالرسوبيةوالصخور

هذاشيباعذايكنلمالجاحظأنمنالرغموعلى

كتابفياشسوبيةأ!ححوراتكونإلىأشمارأنهإلا،العلم

ولفسبالجبالظهرتا"ومنذ:فيقولوالتدويربمالتربيع

!مفوحل!!ماطينوأين؟الأوديةهذهترابوأينالماء،

هبطةوأيكبمست؟بحرأيفيأجها؟أعاإلىالجبال

.؟"...أرضمناسذلكنشأوكمأشحنت؟

حباتأن"وأظنالجماهر:شيفيقوأ!البيرونيأما

الأسودفيهارؤيتؤملتإذاشتى()معادنجواهراشمل

البحارفرمالوبالطجعأجلوري"بمازالمشروالأبيفرارالأحمرو

معظمهافي)المرو(أس!صارتزامنتت!صنحلهاشاوما

الألوانذاتالأخرىالمعادنمنمتفاوتةنعسببهاولختلط

الأماكننهاياتتحديدكتابهفياكبيرونيوتحدث.الختلفة

التيالجيولوجيةالتغيراتعنالمساكنمسافاتلتصحيح

ومنهاآخر،موصإلىمنأعمراناانت!مالعنهايستى

مكانها،اليابسةمواصبرظهورعنأجحاراانحسار

ويدللبحار،إلىفتتحولمأهولةاضعموعلىطعيانهار

عندوذلكاليابسةالمناطقشيأجحاراآتارجودبورأيهعلى

أصدافعلىتشتملحجارتهافإنبمواحياصا!لأبارحافر

بشكلها.الحجرباطنتش!،!أجةباأوألحاحاعلىقواقعر

والمسلمونالعربالعلماءتساوأ!والجزر.والمدالبحار

من!ثرأالجغرافيةمؤلفاتهمفيوالأنهارأجحاراجيوا!جيا

شيهاتناولواالجغرافيةمصنفاتهمفيأبواباأفردوافقدغيرها.

عنوتحدثواعليها،لطما!التيوالبلدانومواقعهاالبحارأسماء

البحارتغطيهاوأماكنوأنهارا،بحاراكانتأجابسةامنأماكن

مؤلفاتخلفواكما،مضىشيمااصسكانبامعمورةكانت

عليهايعتمدكانوالجزرالمدوظاهرة.الملاحةعلمفىعديدة

العلماءبينومن.والسهريةاجحريةارحلاتهمفيأصسكلم!اربابنة

الكنديالشأنهذافيمتفردةآراءأنه!صالصأصدلما

وغيرهم.ا!دمشقيواالإدريسىواأ-!ولىارشالمسعودي

تناولتالتيالكشبمنكتابيخلوي!صادلاالبحار.

والأنهاربمالبحارذكرمنالأقاليمأوأجلداناذكر

تكونعنبإممهابيتحدثالزمانأخبارفيفالمسعودي

مروجفيأوردكمافيها.سبقهمنوآراءوعللها،البحار

الحديثضمنهاالجيولوجيةالمناقشاتمنجملةالذهب

كاملافصلاأوردكماوالجزر،والأنهار،والمدالبحار،عن

وقدالبحار.انتقالعنالأخبارذكرسماهالبحارعن

أباأنذلكمنلها.البلدانأقرببأسماءالبحارسموا

وفقالأرضصورةكتابهفىالبحاريقسمالخوارزميجعفر

البحرذلكأمثلةومنعليها،تصما!أورحماتجاواكتيالبلاد

وبحرالهند،وبحر،الشامولحر،المصريأجحروا،المعربي

أيضاالنفيسةالأعلاقفيفيقسمهارستةابنأما.الصين

وبحر(،الهندي)المحيطوالصم!توشارسأ!ندابحرإلى

ولحر(،المتوسطالأبيض)البحرأجةالعتمماوإفريقياالروم

هذهأبعادالمقدسيويذكر)قزوين(.وجرجانطبرستان

كمافيها،الخطرومواضعجزر،منفيهاماوأهمالبحار

تفسيرها.ويحاولوالجزرالمدظاهرةيتناول



994)الجيولوجيا(والمسلمينالعربعندالعلوم

وعظمالمائيةالمسطحاتاتساعمدىالعربعرف

التشكيلاتأنعرفواكما،باليابسةقورنتإذاحجمها

بمالأرضوجهيغمرأنمنالماءتمنعالمتنوعةالتضاريسية

التضريسهذا"لولاالصدد:هذافيالحمويياقوتفيقول

حتىوغمرهاالجوانبجميعمنالماء()الأرضبهالأحاط

الماءإلىاليابسةتوزيعنسبةأماشيء.منهايظهريكنلم

بأنالبلدانتقويمفيالفداءأبيعندواضحةجاءتفقد

تباالأرضيةصع!إلكرةمنالمياهتغطهاالتيالنسبة

بالتقريبهوالأرضمنالمكشوف"فالقدرمنها75%

بالبحار".فمغمورالباقيةالأرضأرباعثلاثةأماربعها،

وعزوأالبحار،مياهخصائصالمسلمونالعلماءتناول

الأملاحوإذابةالبخر،كثرةإلىمياههاملوحةفىالسبب

وعزوأالماء.كثافةدرجةارتفاعشأنهمنوهذاالأرضمن

فتقعفنينتنلاحتىملحا،البحرماءكونفيالحكمة

خريدةفييقولالورديفابن.تسكنهالتيالكائنات

البحرماءكونفي"والحكمة:الغرائبوفريدةالعجائب

تقادممن)يتعفن(ينتنلئلايساغولايذاقلاأجاجاملحا

أنهقومفزعمالبحر،ملوحةفيواختلفوا.والأزمانالدهور

مرا،صاربالإحراقعليهالشمسوأشطمكثهطاللما

صنعتهمابقيةفهوأجزائهمنلطفماالهوأءواجتذب

إلىالدمشقيويذهب".لذلكفغلظالرطوبةمنالأرض

فيالدهرنخبةكتابهفيالفداءأبيرأيمنقريبرأي

العذوبةالماءأصلأنقومزعم..".والبحرالبرعجائب

منفيهماالأرضجذبتمكثهلطولوإنما،واللطافة

اللطافةمنفيهماالشمسوجذبتلملوحتها،العذوبة

".والملوحةالغلظإلىفاستحالبحرارتها

بعضتطويرأواستحدأثفىكبيرفضلللعرب

ذلكمن،الملاحةأدواتضروراتمنتعدالتىالاللات

النجوملرصدأداةوهو.الأسطرلابانظر:.الأسطرلاب

الإبرةبيتوكذلكليلا،البحارعرضفيبهاللاهتداء

بهايهتدىالتيالفلكيةالجداولإلىبالإضافة(،)البوصلة

،الفزاريإبراهيموصفهاوقدوالبحر،البرفيالسيرفي

وغيرهم.والبيروني،نيواشرقا،المصرييونسوابن

فيوالجزرالمدظاهرةالعربالعلماءتناولوالجزر.المد

هذهوعللوا.الملاحةمواسموأفضلوالأنهار،البحار

الناسخاصةإنيقولفالبيرونيبالقمر،وارتباطهاالظاهرة

وفي،وغروبهالقمربطلوعاليوم"فيالظاهرةهذهيعرفون

ظاهرةالقزوينىتناولوقد"،ونقصانهنورهبزيادةالشص

فيصارإذا"القمرفإنالقمرإلىأيضاوعزا!اوالجزرالمد

القمر،منقليلاالمدفىماؤهأخذالبحرآفاقمنأفق

ذلكسماءوسطفيالقمريصيرأنإلىكذلكولايزال

القمرأنحطفإذا،منتهاهالمدانتهىهناكصارإذاالموضع

نأإلىراجعاكذلكولايزالالماء،جزرسمائهوسطمن

زالفإذا.منتهاهالجزرينتهيذلكفعندمغربهالقمريبلغ

أنهإلاثانيةمرةالمدابتدأالموص!ذلكمغربمنالقمر

مسيربمقداروليلةيومكلفيفيكونالأولىمنأضععف

وجزران".مدانالبحر.ذلكفيالقمر

والعربالمسلمونالعلماءتناول.التضاريس

فيتوصلواوقد،والعملىالنظريبشقيهاالجيومورفولوجيا

أثرذلكمن.الحديثالعلممعتتفقحقائقإلىذلك

الدورتينوأثر،الجيومورفولوجيةالعملياتفيالزمنيالعامل

كلأثروكذلكوالماء،اليابسةتبادلفيوالفلكيةالصخرية

البيرونىويعد.التعريةفىعامةوالمناخوالرياحالمياهمن

تعليلهفيذلكويتضح.الجانبهذاتناولمنأفضل

مكانفىكان"فقدالهندفىالسهولأحدتكونلكيفية

منهسوتحتىالترسباتطمرتهبحريحوضالسهلهذا

قربكلماخاصة،النهريةالترممباتلاحظكماسهلا"،

كبيرحجمذاتتكونالتكويناتفإنالمصبمنالنهر

كلماوالنعومةالدقةفيوتأخذالنهرأولعندالمنبععند

الجبالمنبالقربعطمة"فالحجارةبمالمصبمنقرب

وفتورالتباعدعندوأصغرالأنهار،مياهجريانوشدة

المغايضمنوالاقترابالركودعندورمالآ،الجري

قدالقديمفيبحراإلاأرضهم(كانت)فما..والبحر.

".السيولبحمولاتانكبس

والماءاليابسةبينالتبادلدورةأيضاالمسعوديوأوضح

إلىدائمارطبةتكونلاالأرضمنالرطبةالمواضعبأن

الوضعهذايتغيرإذدأئما،يابسةاليابسةتكونولاالأبد،

بأنالعكسأووالبحار،الأنهارمنبالماءاليابسةبانغمار

"ليسفإنهلذا،اليابسةعنالأنهارتنقطعأوالمياهتنحسر

قدبلبحرابمأبداالبحرموضحعولالرا،أبداالبرموضع

كانحيثبحراويكونبحرا،مرةكانحيثبرايكون

لمواضعفإنوجريهاوبدؤهاالأنهارذلكوعلةبرأ،مرة

كماونشورا،ونشأةوموتاوحياةوهرما،شباباالأنهار

".والنباتالحيوانفيذلكيكون

فيالنظريالجانبفيبدلوهمالصفاإخوانأدلى

والنحتالتعريةعواملتأثيرإلىفأشارواالجيومورفولوجيا،

بينالتبادلعمليةحدوثأكدواكما.التضاريسفي

السهولوتكونالجيولوجيةالعصورمرعلىوالماءاليابسة

فيهاتعملفالجبال.الالتوائيةوالجبالالبحريةالرسوبية

فتتصدعوصواعقورياحوقمرشمسمنالتعريةعوامل

المياهوتجرف.ورمالوصخوروحصىحجارةإلىوتتحول

والبحارالأوديةإلىوخلافهاوالحصىالحجارةهذه

بعضفوقبعضهاويتلبدصفا،صفاالبحارأمواجفتراكمها

كماتماماوالجبالالتلالهيئةفتأخذفشيئاشيئاويتماسك
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وكلماوالقفار.البراريفيوالحصىللرماليحدث

نأإلىيؤديمماحجمهازادوالجبالالتلالهذهتراكمت

منمساحاتويغمرالماءفيرتفعالماء،فيأكبرحيزاتأخذ

حتىالدهورمرع!ىدأبهذلكيزالفلاأكبر.البحرساحل

وقفارا.يبساالبحارومواضعبحارا،البراريمواضعتصير

فتصيروالتلالالجبالهذهتتفتتبأناخرىدورةتبدأثم

وتحملهاوالأمطارأصسيولاتحطهاورمالآوحصىحجارة

عبرأخرىمرةفتتراكمأجحار،واوالأنهارالأوديةإلى

معتستويحتىوتقصرالشامخةالحبالوتنخفضالسنين

فيا!الجبامنجرفتاكتىمالأواتالص!أأما.الأرضوجه

مرعلىفت!صنوتتماسكأبحاراقاعفىفتنبسطأليابسة

يذارور:يداعنهاالماءينحسرووجبالأ.وروابىتلالأالزمن

منيبقىماويصيرولراري،جزائرفتصيرتنكشفحتى

وغدرانا،وآجامابحيراتوالجبالالتلالهذهلينالماء

صالحةوتصيروالأشجارالأعشاباتنبتالزمنوبطول

والبشر.الحيوانلس!سى

الاراءأقربالجيومورفولوجيافيمميناابنآراءكانت

يعزوالمثالسبيلعلىفهو.الحقلهدافيالحدشةللنظريات

)غيروعرضي)مباشر(ذاتي:سبب!تإلىالجبالبعضتكون

أ!ويةااشلازلتدشععدمايحدثفالذاتيمباشر(؟

أما.مباشرةابىاشرص!رابيةوتحدثالأرضامنمساحات

الياهأوأضسافةاياحأاتعملىعندمافيحدثالعرضيالسبب

أخرىأجزاءدونالأرضامنأجزاءتعريةعلىالحفارة

تلك،التعريةعوام!!حراءمن،فتنخفضلهابممجاورة

السيولتعملثم.مرتفعةلهاالمجاورةالمناطقوتبقىالأجزاء

المناطهتوتبقىشديداغوراتغورأنإلىمجاريهاتعميقعلى

وماالجبالبعضفيتمامانلاحظهماوهذا.شاهقةالمجاورة

بعضهايتكونقدأو.والمسالكالسيولمجاريمنبينها

ترابيةالأرضمنأجزاءكانتإذاخاصةالفيضاناتخلال

فتنحفرحجريا،ولعضهالينابعفهمهاويكونمنخفضة

هذايظلثم،مرتفعةالحجريةوتبقىاللينةالترابيةالأجزاء

قليلاليرتفعالشوءويبقىويتسعالزمنمرعلىينحفرالمجرى

أكتيالجبالأكثرفيأصثمخصاتأملوإذا.حولهمابانخفاض

بينهافيماأغاصلا"لمالانحفار!ميرىالطريقةبهذهتتكون

مددفيوكانتمإنماأمرذلكولكن،السيولمنمتولدا

عهدا.منهاالأقربيرىبلأتره،سيللكليبقفلم،كثيرة

وذلك؟والتفتتالانرضاضطورفيهيإنماالجبالوأكثر

عنهاالمياهانكشافمعكانإنماوتكونهانشوئهاعهدلأن

اللهشاءماإلابمالتفتتسلطانفيفإنهاوالآنيسيرا.يسيرا

سميولأوفيهاتتحجرمياهبسببتتزايدكانتإنجبالمن

نأهناالواضحومن.فيها"لمفيتحجركثيراطيناإليهاتؤدي

الممبابمنسبب!تإلىبالإشارةالمحدثينممبققد!سيناابن

وعوامل،الرافعةالأرضيةالحركاتوهيالجبالتكود

الجيولوجيةالترأكماتإلىالأنظارلفتكما.التعرية

وآثارهاالسنينوتعاقبالوقتبمضيتحدثالتيالبطئة

الأمد.الطويلة

علماالجيولوجياعلميكنأسم.جيولوجيةمتفرقات

مبثوثةالجيولوجيةالمعلوماتمنكثيرانجدلذا.بذاتهقائما

والجغرافيا،،كالفلكالأخرىالطبيعيةالعلومكتبفي

المسلمونالعلماءتناولهمابينومنوالكيمياء.والفيزياء

الجيولوجيافيآراءالمصنفاتهذهفيأعربوا

وكرويةوالأحافير(الجويةالأرصاد)علماأ!حيا:المتيورو

جيولوجيةومعلوماتالمساحةوعلمح!!اضاوالأرض!ا

متفرقة.أخرى

هذامنمهمةأموراالعربالعل!اءعرف.المتيورولوجيا

هذايتناول.العلويةالآثارعلمعليهأطلقواالذيالعلما

والرياحوالكثافةالحرارةودرجاتوظواهرهالجوالعلم

اللغويونوسبق.الجويةبالأرصاديسمىماوهووالسحب

من.العلمهذافيالمصطلحاتمنالكثيرذكرفيالعلماء

برد،إلىالمنخفضةالحرارةدرجاتقسمواأنهمذأ!كقبيل

وأريزوصر،(،الصقيع)منوصقعةوزمهرير،وقر،وحر،

حر،إلىالمرتفعةالحرارةدرجاتوقسمواالشديد(.)اكبرد

قسموهافقدالرياحأما.وفيح،هاجرةو،قيظرحرزر،و

فهناكصفاتها؟وفقأوممهاتهباكتىالاتجاهاتوفهت

،الشمالمنتهبالتيوهيوالشاميةوالشمالالشمأل

التيالمباو،الجنوبجهةمنوتهبالتيمنأووالجنوب

)خلف(دبرمنتهبالتيوالدبور،الشرتمنتهب

والجنوبيةبيط،الصبالشرقيةالشماليةوالرياح.ال!صعبة

والشمالية،الداجنالغربيةوالجنوبية،الأزيبالشرقية

،السمومرياحسموهمنهاحاراكانوماالجردحماء.الغربية

الممطرةوغير،المعصرةالممطرةوالرياحالصرصر،والباردة

العقيم.

أجزائهعلىتدلأسماءالسحابعلىأطلقواكما

الأبيضوهو،والمزنالغمام:ذلكمن؟تكوينهومراحل

ومن.لربابوا،يمةلدوا،رضلعاوا،لسحابوا،الممم!إ

ال!!اف،ويعلوهأسفلها،وهوالهيدبالسحابةأجزاء

الطرفوهووالخنذيذ،،الوسطحولدار!اوهوفالرحا

وللماء.البواسقلحمموهالسحابوأعلى،للسحابةالبعيد

درجاتتدنيبفعليتجمعأوالسماءمنيهطلالذي

الليل()ندىوالسدىوالندىالقو:منهاأسماءالحرارة

والهتون.والهاطلوالوابلوالرذاذوالغيثوالطلوالضباب

منالكثيرمحيناابنتناولوالمتيورولوجيا.سيناابن

الخاصالجزءفيالشفاءموسوعتهفيالمتيورولوجيةالظواهر

والثلوجالسحبعنتكلمفقد.العلويةوالآثاربا!لعادن
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وغيروالرياحوالنيازكقزحوقوسوالهالةوالضبابوالطل

فيطافمتكاثفبخاري"جوهرفالسحاب.ذلك

بينمابوجهمتوسطكأنهالبخاريالجوهروهذا..الهواء.

وأوتصعد،تحللقدماءيكونأنإمايخلوفلاوالهواء،الماء

منفيتكونالطلأما."..واجتمعتقبضقدهواءيكون

بردأصابهإذاالمادةالقليلالصعودالمتباطئاليومي"البخار

صغارأجزاءفيثقيلانزولأينزلماءوعقدوكثفهالليل

فإن،بهيعتدشيءاجتماععندإلابنزولهاتحسلاجدا

لأنفيتكونوالبردالصقيعالثلجأماصقيعا".كانجمد

ولميجمدالقوحبفيه"يجتمعيتكثفعندماالسحاب

هوذلكفيكونجامدا،فينزلتحبسبحيثالحباتتتخلق

إذاوأما،الصقيعهوللطلالفاعلالبخارمنونطره،الثلج

والضبابالبرد.فهوكباراحباوصارماءصاربعدماجمد

منهكانفما،السحابقواملهليسأنهإلاالغمامجوهرمن

ينذرفإنهالأمطارعقيبوخصوصاالعلومنمنحدرا

فوقإلىمتصعداالأسفلمنمبتدئامنهكانومابالصحو،

بالمطر".ينذرفهوتححللولا

أوالقمرحولترىالتيالهالةأيضامميناابنذكر

الجوفيالماءبخاروجودجراءمنتنشأإنهاوقال.الشمس

الهالة.تكونتالشعاععليهوقعفإذا(،لطيف)سحاب

الهالة.انظر:

وبينبينهاعلاقةبوجودسيناأبنفيقولالرياحعنأما

والعكسالموفيهيقلالرياحفيهتكثرالذيالعاموأنالمطر،

هوالذيالمطرمادةأنعلىيدلوما..".ذلكفيفيقول

والسنة،شمانعانالأمرأكثرفىأنهماهو،الرطبالبخار

لكنهمطر،وقلةجدب!شةتكونالرياحفيهاتكثرالتي

يبلبأنتارةالرياححدوثعلىالمويعينأنيتفقماكثيرا

تعينالرطوبةفإن،دخانمنهايتصعدلأنفيعدها،الأرض

الدخانىالبخاريبردبماوتارةوتصعده،اليابستحللعلى

الدخانىالبخارحدوثبمنعيسكنهقدأنهكما،فيعطفه

تجمعبأنالمطرتولدعلىتعينماكثيراأيضئاوالريح.وقوه

عندهالبرقأما."...السحاببرودةتقبضبأنأو،السحاب

البرقرؤيمعاحدوثهماكانفإذا.يسمعوالرعد،"فيرى

مدىمنأبعدالبصرمدىلأنالرعد،سماعوتأخرالآنفى

سرعةأنمنحالياالفيزياءعلميؤيدهماوهذا".السمع

المحوت.سرعةمنأكبرالضوء

الصفاإخوأنتناولوالمتيورولوجيا.الصفاإخوان

الأمطار،عنفيهاتحدثواالمتيورولوجيابممنمتفرقةجوانب

العلياالجووطبقات،والتكثف،والطل،والصقيع،والندى

معالجغرافياعلميتقاسمهاأخرىوجوانبوأقسامها

تحدثفالأمطار.بالمناخمنهايتعلقماخاصةالمتيورولوجيا

كماتماماوالتبريدوالتكثفالتصعيدلمراحلوفقارأيهمفى

الهواءفيالبخاراتارتفعت"إذافإنهالحديثالعلميقول

منأكثرجهةإلىتدافعهويكون،الجهاتإلىالهواءودافع

لهفوقومن،مانعةشمامخةجباللهقداممنويكون.جهة

فلا،متصلةالبخارينمادةأسفلومن.مانعلهالزمهريربرد

أجزاءوتتداخلالهواءفيويغلظانيكثرانالبخارانيزال

منهاويكونيسخنحتىبعضفيبعضهاالبخارين

بردتالسحابارتفعوكلما.متراكممؤلفسحاب

إلىبعضهاالرطبالبخارأجزاءوانضمتالبخارين،أجزاء

تلكتلتئمثموأنداء،ماءيابعمئادخاناكانماوصاربعض،

وتثقلبردا،قطراوتصيربعضإلىبعضهاالمائيةالأجزاء

فإنمطرا.حينئذفتسمىالسفلإلىالعلومنراجعةفتهوي

البرد،شديدوالهواءبالليلالرطبالبخارذلكصعودكان

بأولأولجمدهابلالهواء،فيالبخاراتتصمعدمئأن

وصقيعندىذلكمنفيصميرالأرضوجهمنوقربها

وعرضقليلاالهواءفيالبخاراتتلكارتفعتوإن.وطل

جمدمفرطاالبردكانوإنرقيقا.لممحاباصارتالبردلها

وأالجليدذلكمنفكان،الغيمحللفيالصغارالقطر

".الثلج

الأثير؟:ثلاثإلىالهواءطبقاتالصفاإخوانقسم

طبقةوالزمهرير،الحرارةغايةفيوهوطبقةأعلىوهو

التيالهوائيةالطبقةوهي،والنسيم،البرودةغايةفيباردة

حرارتها.اعتدالفيمختلفةوهي،الأرضسطحتلي

إلا،الطبقاتتلكمنطبقةلكلتمييزهممنالرغموعلى

بعف.فىبعضهايتداخلقدالطبقاتهذهإنقالواأنهم

تأتيهلاالأرضيةبالكرةالمحيطالهواءأنعلىوأكدوا

التيالأشعةمنيكتسبهابل،مباشمرةالشمسمنالحرارة

.والمياهالأرضسط!حمنعليهتنعكس

فيالأحافيرعلمالعربالعلماءبعضتناولالأحافير.

تحولمناستدلالهموخلال،الأرضلعمرتناولهممعرض

تحديدكتابهفىيستشهدفالبيرونى.يابسةمناطقإلىالبحر

نأعلىالمساكنمسافاتلتصححالأماكننهايات

بتعاقبعنهافانحسرتبالمياهمغمورةكانتالعربجزيرة

بهايجداباراأوحياضايحفرمنوأن،الجيولوجيةالحقب

بادية"فهذه.والودعالصدفمنهاخرجشقتإذاأحجارا

عندظاهرةذلكاثارأنحتىفانكبس،بحراكانتالعرب

ورمالترابمنأطباقاتبديفإنهابها،والحياضالابارحفر

نأيمتنعماوالعظاموالزجاجالخزفمنفيهاثم،ورضراض

إذاأحجاراتخرجبل،هناكإياهاقاصددفنعلىيحمل

يسمىوماوودعأصدافعلىمشتملةكانتكسرت

قدباليةوإماحالها،عليفيهاباقيةإما،السمكآذان

يشيروهنابشكلها".فتشكلخلاءمكانهاوبقي،تلاشت

وأكاملةعضويةبقاياوهيالمستحجراتإلىالبيرونى
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نأعلىبذأ-كويستدل،الحجارةداخا!تكوناختيطوابعها

ضمنأصبحتثمالمياهتغطيهاكانتالمناطقبعض

اليابسة.

منأصممادساالعقدفيالمازييأننجدالبيرونيومثل

رآهالذيالمتحجرأحاجاإلىيشيرالهجريالسادسالقرن

شعبيهرأيممينالالنوكانالفولجا.نهرحوضفيبنفسه

الحيوانيةالمستحجراتوجودإنحيثمنالبيرونيبرأي

كانتأطنصقة11تلكأنعلىدليليالشةمنطقةفيالمائية

فيجاءماذأ!كمن.قديمةزمنيةحقبةفىبالمياهمغمورة

كطصالتقدالمعمورةهذهت!صنأنفيشبه..".الشفاء

فتحجرتأجحارافيمغمورةب!،معمورةغيرالأيامسالف

أضأريخاتاتفىلامددففيتليلاقليلاالان!صتمافبعدعاما

تحتالمحتقنةالحرارةأحتسدةالمياهتحتإماأطرافها،بحفظ

ت!صنوأن،الان!صشافبعديكونأنالأوشىواالبحر،

ماولهذا.لزجةطينتهات!صنإذالتحجربمعلىتعينهاطينتها

منأجزاءكسرتإذاالأحجار،منكثيرفييوجد

"إنقائلاويستطردوغيرها".كالأصدافالمائيةالحيوانات

صحيحا،ونباتحيواناتتحجرمنيحكىماكان

بعضفيتحدثمحجرةمعدنيةقوةشدةفيهفالسبب

الزلازللمحىالأرضام!دفعةتنفص!أو،البحريةالبقاع

".تلقاهمافتحجروالخسوف

أنإلىيشيرماأ!د!لأئااصهناك.الأرضكروية

ت)اطأمونعخدمنديةضوالأرضرأنعرفواقدالمسلمين

اطسلم!تعلماءمنفريقانقامفقدم(.هـ،218833

الفريقانوتوص!،المأمونمنبأمرالأرضمحيطبقياس

قالمنلأولع!!ر.كم482.41المحيططولأنإلى

وقد.الكنديهوصراحةعنهاوكتبالأرض!بكروية

والجرمالعناصررسالتهفيحسابيةلطريقةذلكأثبت

هـ،003)تخرداذبهابنوكان.الشكلكريةالأقصى

المسالككتابفيالأرضكرويةفيكتبواممنم(219

والبيضة،المحةصورةالأرضالهيئةوالعشعاروا!لمالك،

فيالأرضكرويةأدلةقدمالذيالهمدانيوكدلك

ونجد.الجوهرتينوكتابالعربجزيرةصفةكتاب

مروجكتابفيالمسعوديلدىوضوحاأكثرإشارات

فيالجغرافياانظر:.والإشرافالتنبيهكتابوالذهب

المقالة.هذه

الأرضبكرويةقالواالذينالمسلمينالعلماح!ومن

أحسنكتابهفيم(،859هـ،375)تالمقدسي

فيالأرضلكرويةمثلوقد.الأقاليممعرفةفيالتقاسيم

ابنفعلكماأيضاالبيضةجوففىالمحةبصورةالفلك

063إلىالأرضيةاالكرةدائرةوقسم،قبلمنخرداذبه

واضحرأيالأرضاحرويةفيالصهمفاولإخوان.درجة

فيواقفةوهي،الكرةمثلمدورجسم"فالأرضمباشر:

نصفعلىعمقهافيمتوهمةنقطةكزهاومرأ!واء...ا

منالبحرسط!ومنالأرضسصحإظهرمنوبعدهاالقطر،

علىالتيالبحاربجميعالارضلأنمتساوالحهاتجميع

قالواالذينالمسلمينالعلماءومن".واحدةكرةظهرها

وياقوت،والبيرونىلعمينا،النأيضاالأرضبكروية

.خلدونابنوأخيراوالقزويني،الحموي

لعلمي!شل!.مؤلفاتهموأهبمالجيولوجيارواد

عليهكانكماعليهابحاثهماقصروامتخصصونالجيولوجيا

هذهجاءتلكنالأخرى،اأطهبيعيةامأمحلواشيا!الحا

وعمرانيةوفلكيةجغرافيةمصنفاتتسايافىالأبحاثا

؟عيرما.

منأولالحنديالعربفيلسوفصان.الكنديإسهام

فلهالجيولوجيا،علمم!متفرقةموكحوعاتفيبحث

والصواعقوالبردوالثلجوالبرقالرعدعلةشىرسائل

فياللازوردياللونوجود!حببفيورسالةوالمطر،

كثيريحتلفلاالمتيورولوجياعلمافيإسهاماتولهالجو،

الصلةذاترسمائلهومن.المحدتونإليهتوصلعمامنها

منالرغموعلىوالجزر،والمدالبحارفيرسالةالعلمابهذا

المحاولاتأولىكانتفإنهافيها،الأخطاءلعضورود

العلميةوالتجربة،الشخصيةاللاحظةعلىألاعتماد

الماءسطح)كروية(كريةحولأسةرساأررضدير.المنفمةأ

الارضكسطحمحدبعندهالبحرفسطعأجحر(،)ا

نأكما.الحديثالعلموحقائقيتفه!قوأ!وهذا،اليابسة

"ولمالبيرونيعنهاقالالمعادنعلمفيثاقبةاراءلدصدي

يعقوبيوسفأبىكتابغيرالمستعدناتفنفيلييقع

منامشفاد."والأضعباهالجواهرفيالكنديإسحاقلن

البيرونيجانبإلىالجيولوجياحق!!فيال!ضديأعمال

!ميناوابنوالتيفاشىالأح!انيابنمنهمآخرونعلماء

وغيرهم.والقزويني

بنالحسينبنعلىالحسنأبوكان.المسعوديإسهام

إلىوينعسبم(،579هـ،346)تالمسعوديعلي

العلوممنبكثيرملما،الصحابيمسعودبنأطهعبدا

عليهأطلق.عرفماأكثرجغرافياعرفأس!صه،والثقافات

مروجكتابهيعد.الشرقبلينوسا!مالعربعلماء

العربيةالمصنفاتأفضعلمنالجوهرومعادنالذهب

الجيولوجياعلمفروعمنالكثيرفيهاتناولاختيالجغرافية

استدارةفيهتناولفقد.الجغرافيةالمعلوماتثنايافي

التىالعواصفوطبيعةجوي،بغلافوإحاطتهاالارض

ووصف.بهالمحيطةوالمناطقالعربيالخليجعلىتهب

ومساحةوالجبالالأنهارومبادئوالبحارالأرض

هـ،334مشةحدثتالتيالزلازلووصف،الأرض
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مؤلفاتهموأهمالجيولوجيينأشهر

الجيولوجي

الحاسبمحمدبنعطارد

اليكتدى

الجاحظ

الممفاإخوالى

الإصطحري

الرازيأبوبكر

الحا!كأبنلهمدانى،

لممسعودي

حوقلبن

لسيرأفى

عبدالل!أبو،خالويهبن

لمقدسى

المهلبىلحس!ن

كينابن

لبيرونى

الببهريبوعبيدأ

الزمخشري

الإدريسىالدينموفقالبغدأدي،

حامدأبو،الغرناطي

ا-لمحمويياقوت

التيماثى

محمدبنالدينهمحمس،المراكعنمى

حمسنعليأدوالمرأكشي،

القيجاقىبيلئ

الفزويني

سمالمابوأ،نيالكاشا

الصو!يأبوعمدالله،الدمشقي

الدينشمح!،الأكفانيابن

حلدونابى

المقريري

ماجدابن

وفاتهتاريح

م182هـ،602

م866هـ،252

م986هـ،2?

هـ4القرن

م،129هـئحو."3
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مؤلفاتهأهم

كا3--الأ!حجارمنافع

كا3كاوالحلجوالميروال!صكدعلهوالجزر،المدفيرساله

كاوالتدلييرالترليم

)الجسممياروالصفاإحموإفىرساثلمنالثانيةالرسالة

كاالطبيعياتأ

الممالكمسالك

الأصلفيحجريةأهىالأرضقعنالبحثفيرسالة

طينية.أم

كا3العلومإحمحاء

والاشراف!إلتنبم!اءلجوهر؟ومعادنالذهبمروج

أيلاتمملامأإأطلسسألارضصوره

كاكاكاالتوإريخسلسله

كا3الريحكتاب

-3الأ!الينممعرفةفيالتقامميمأحمممن

كاكاء)العزدزيما!والممالكالمسمالك

الحلويهأوالاثار)المعادنالشفاء

الأماكقنهالاور!ديدالجواهر؟مثرفةفىالجماهر

الم!سماكنمسسافاتلتصحيغ

كا3والممالكالمسالكبماستعجممامعجم

كاوالميا،وألاماكنوالأزمنةالأمكتةكتاب

الكر"!صوركااشكال؟الآفاقاختوإوفىالمشتاقنزهة

الوإفيةالشروحمعالأرصية

الإعجابو!فةالأ!براب!!

الأماكنمعجم؟البلدأنمعجم

كااياحجارجوأهرفيالأفكارأزهار

الأسفارو!جالبالأمصارغرائبفيالنظارتحفة

الميقا!علمإلىوالغاياتالمبادئجامع

كا!الأحجارمعرفهفىالشحاركنز

البلادآثار؟الموجودإتوصغرائبالمحنلوقاتعجائب

كا/3الحبادوأخبهار

التفاشوأطالبالوائسجوأهر

والبحمرالبرعحائبفىالدهرنخبة

كاكاحكاالجواهرأحوالفيالذخائرتحف

كاءالمقدمة

كا33وألاثارالخططذكرفيوألاعئبارالموامحظ

كا--33والموإعدالبحرعلمأصولىفىالفوائد

علىالشوأهدوأوردالبحار،كرويةعنوتحدث.م49ء

بذلك.القمروعلاقةوالجزرالمدظاهرةودرس.ذلك

فياللأملاخوتراكمالطبيعةفىالماءدورةعنوتحدث

.الجبالبعضقممفىالكبريتيةالبراكينووصفالبحر

فيالماءوجودعلىبهايستدلالتيالعلاماتأوردكما

.الأرضباطن

علمالجيولوجياعلمفيالبيرونيتناول.البيرونيإسهام

،والمعادن،الأرضوطبقات،والتضاريسالمساحة

محيطبقياسقامكماوغيرها.التاريخيةوالجيولوجيا

وهوللقمر.ونسبتهاالأرضمساحةعنوكتب،الأرض

فخالفالأرضىالكونمركزالشمسبأنقالمنأول

اتفقتوالتيآنذاكسائدةكانتالتيالاراءكلبذلك
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التيتحربتهأجرىوقد.الكونمركزهيالأرضأنعلى

علىمشرفجبلقمةمنالأرضمحيطمنهاحعسب

السماءملتقىانخفاضزاويةقاسإذبممستويةصحراء

ارتفاعقاسثم،الجبلبقمةالمارالأفقمستوىعنوالأرض

بامشخدامالأرضاقص!!نصفحسابعلىوتحصلالجبل

وهي:اليومباسسمهالمعروفةالمعادأسة

حتادص

أطبيعةافىالماءعيونعملكيفيةالبيرونيوشرح

الأوانياقاعدةضوءفيالإرتوازيةالاباروكذلك

اششحبوساطةيكونألابارمياهتجمعأنوبين.المستطرقة

ممها.اغريبةاالمياهمنمصدرهايكونحيثالجوانبمن

علىطرأوماالأرضيةاغشرةاتكوينحولآراءوللبيروني

حيوأ!جيةعصورخلالتبادليةدوراتمنوالماءاليابسة

تحديدكتابهفيبقوأ!هذأكعلىويدالدهورا.استغرقت

"ينتقل:المساكنمسافاتلتصحيحالأماكننهايات

قبلكانتإن،أزمنةفيالبرإلىأجحرواالبحر،إلىالبر

فغيربعدهكانتوإن،معلومةفغيرالعالمفىالناسكون

الأمدعليهاطالإذاتنقطعالأخبارلأن،محفوظة

تفطنلابحيثجزءبعدجزءاالكائنةالأشمياءوخاصة

معرفةفيالجماهركتابهفيوتناول".الخواصإلالها

.والمعادنوالأحجاروالبلوراتالجواهروصفالجواهر

أغلزاتاهذهبعضوتعديناستخراجكيفيةعنوتحدث

.أخحاس:اوالفضةكالذهبوغيرها

الجغرافيا

،عديدةأسماءالجغرافيةمعارفهمعلىالمسلمونأطلق

ذاتهفيمستقلاتخصصاي!شلمالجغرافيالمفهوح!إنإذ

يمكنالمجالهذافيومصنفاتهم.الاخرىكالعلوم

وهيالكوزموغرافية،المصنفاتمسمىتحتإدراجها

العاموتركيبهالكونمظهرفيتبحثالتيالمصنفات

والجيولوجيا.الفلكعلمىالجغرافياجانبإلىوتشمل

محتوياتها،وفقتسمىكانتالجغرافيةالكتاباتفإنلذا

البلدانتقويموعلموالعروضالأطوالعلمذلكفمن

محتواهاع!غلبوما.ف!صمحتوىذاتكانتإذا

البرودعلمسميتالمواصلاتوطرقالمسالكوصف!

واتخذت.والممالكالمسمالكعلمأو)جملريد(

والبلدانالمناطقمجموعتصفالتيالجغرافيةالمصنفات

وعلم،البلدانعجائبوعلم،الأقاليمعلمأسم

علماسمتحتجاءتالمناختناولتقدوما،البلدان

علمسميتالفلكيةالجغرافياتناولتقدوماالأنواء،

بهقاصدينالأرصمصطلضورةواستخدموا،الهيئة

الحالي.جغرافيامصطلح

وفقالأمرباد!ئىفىجغرافياكلمةالمسلموناستخدم

عندماالحمويياقوتعناهماوهذالها،اليوناناستخدام

والفلاسفةالقدماءمنالعمرانقصدمن"إدأقا

ذلكفيكتبهمسموالطليموس،ومنهماوا!صماء،

الصفاإخوانوكان."الأرضصورةمعناه...الجغرافيا

وفسرترسائلهمفيجغرافيامصطلحاستخدممنأول

.ال!رضصورةأنهاعلى

مجالاتعلىالجغرافيافيالمسلمينكتاباتتقتصر31

متنوعة.عديدةمجالاتلتشملامتدتبل،محددة

القديمةالجغرافيةالمعرفةعلىمعتمدةأعتاباتاهذهوبدأت

الشعوبلدىكانماإلىبالإضافةأعربيةاالحزيرةفي

الترجمةعلىاعتمدتكما.الإسلامدخلتانتىأ،حرى1

وصحح.وهنديةوفارسيةيونانيةمختلفةمصادرمن

الملاحظاتمنكثيراوأضافواالأخطاء!ثيرأصاهسلمون

تناولتهاالتيالمسائلأهممنوكاد.المترجمةأحضباعلى

والإقليميةالفلكيةالجغرافياالحقلهذافيمصنفاتهم

والاقتصادية.والبشرية

الفلكيةبالجغرافياالمسلموناهتما.الفلكيةالجغرافيا

منفرعوهى،العربيةللجغرافياأساساصارتالتي

وذلك،الرياضيةالأساليبعلىأغلبهفىيقومالجغرافيا

والحج.والصيامالصلاةبمواقيتالفلكيةالجغرافيالاتصال

منالجغرافيامنالنوعهذأالمسلمونالعلماءاستقىر

بلادطريقعناضياضيةالجغرافياضالهسديألمذهبا

)السدهانتا(،السندهندكتابفيذأ!كوتمثل،فارس

وتمثل،السريانطريقعناليونانيالمذهبمنوكذلك

تأثرواالذينومنلبطليموس.المجسطىكتابفىذلك

مؤلفاتهمفيالفلكيالنهجونهجوابطليموسبكتاب

ببحوثتفردلكنه،الخوارزميموسىبنمحمدالجغرافية

كتاببتلخيصوقامأحدا،فيهايقلدلممستقلة

.بطليموس(الفلكية)الجداولأزياخوإصلاخالسندهند

مؤلفاتأشهرالأرضصورةالخوارزميكتابويعد

منأتواالذينالجغرافيينفيأثراوأحضرهاالفلكيةالجغرافيا

بطليموسكتابوبينبينهكبيراختلافوهناك.بعده

خالفوقدكثيرا.معلوماتهمنأفادأنهمنالرغمعلى

فبينما.بطليموستقسيمللأقاليمتقسيمهفيالخوارزمي

قسمه،منطقةوعشرينإحدىإلىالعال!ابطليموسقسم

وهو.العرضدرجاتحمسبأقاليبملممبعةإلىالخوارزمى

إلىالجنوبمنالأقاليمهذهفبداهذا،فع!!منأول

نأقبلالعربعرفهالذيهوالتقسيموهذا.الشمال

والجبالالأنهارالخوارزميوزعكذلك.بطليموسيعرفوا
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.بطليموسعندوردلمامخالفةبطريقةوالعمرانوالبحار

وزعهابينما،إقليمكلوفقمنفردةالخوارزميذكرهافقد

فىالجغرافيةالمادةعرضأنهكما.المناطقوفقبطليموس

الأبعادمنكثيرتحديدفيمبطليموسواختلف.قوائم

صورةكتابفيالفلكيةوالقوائم.للأماكنالجغرافية

ثمالموضعأسميذكركانفقدبالأزياج.أشبهالأرص

بالمدنمبتدئاالعرضخطثم،عليهيقعالذيالطولخط

المواضعويبدأوالأنهار.العيونثمفالجزرفالبحارفالجبال

الزوالخطمنموقعهاألمساسعلىالتدريجيبعدهاوفق

إفريقيا.غربمماحلعندالسعادةبجزريمرالذي

الفيلسوفالجغرأفيامنالفرعهذافيكتبوممن

منا!لعموررسمكتابهفيهذهاراؤهوجاءت،الكندي

منيقربماالفلكوعلمالفلكيةالجغرافيافيوله.الأرض

ورسالة.كتاببينمؤلفا25

الأزياجبكتبأيضايعرفماالفرعهذاتحتيندرج

للبتاني،الصابىالزيج؟للطوسيالإيلخانىزيجمثل

المجسطيو،الصدفييونسلابنالكبيرالحاكمىوالزيج

ومن.للبيرونىالهيئةعلمومفتاح،البوزجانيالوفاءلأبي

سهرابكتابالفلكيةالجغرافياحقلفيالمهمةالكتب

فيهويورد،العمارةنهايةإلىالسبعةالأقاليمعجائب

الطولوامشخراج،الأرضيةالكرةخارطةرسمكيفية

صورةبكتابمتأثروهو.الجغرافيةللمواقعوالعرض

فالجزرفالبحارالمدنشناولفهو،للخوارزميالأرض

داخلانفرادعلىمنهاكلاوالأنهارالمنابعثمفالجبال

الخوارزمي.فعلهلمامماثلةقوائمفيالسبعةالأقاليم

فيالمسلمونالعلماءاهتمومساحتها.الأرضمحيط

ذلك.الأرضيةالكرةمحيطبقياسالفلكيةالجغرافياحقل

تكنلموالإغريقالهنودعنأخذوهاالتيالمقاييسأن

.القياسوسائلعندهمتقدمتمابعدخاصةلهم،مقنعة

بقياسمنهبأمرالمأمونعهدعلىالمسلمونالعلماءوقام

صحراويينمكانينفيالنهارنصفخطمندرجةطول

طولأنإلىوتوصلواسنجار،فيوالاخرتدمرفىأحدهما

004.02حواليألمحيطأنايميلا؟56يبلغالدرجة

ميل.

محاولاتالعربالجغرافيينكتاباتفيوردت

والذيبينهاالتىوالبحارالمعمورةالأرضمساحةلتقدير

فيالبيرونىذلكتناولوممنالمعمور.الربعيسمىكان

السبعةالأقاليممساحةذكرفقدا!لسعودي؟القانون

.الكتابمنلصفحتينوالصورة.للطوسىالإيلخانىزيجمث!!الأزياجبكتبيعرفماتحتهايندرحالفلكيةالجغرافيا
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بعدالبلدانتقويمفيالفداأبوعنهونقلها،انذاكالمعروفة

.المساحاتلهذهالبيرونيبهاتوصلالتيالوبمشرحأن

البلدانمعجمفيالحمويياقوتأيضاذدكفعلكما

منممبقهعمننقلاالأرضلمساحةتقديراتأوردحي!

الجغرافبن.

المسلمونالجغرافيوداستخدم.والعرضالطولخطوط

انتيا!لمناطهتالجغرافيةالمواقعلتعي!توالعرضالطولخطوط

يأأو،م!صةفيأغبلةاإلىأضسبةبالممواءتحديدها"يريدون

عنكنالأمااعرضتحديدإلىتوصلواوقد.أخرىبقعة

مر!!انوقد.الشمسأوالقطبيالنجماارتفاعقياسطريق

نأأمحرضاخطوطتحديدفيلحهوده!االمباشرةالنتائج

الزمن.لضبطأصشمسيةاالمزاولإنشاءمنتمكنوا

تحديده!طرية!ع!أهـهـباالجغراسيونوا!متطاع

عهدفيأ!لأرض!خارطةيرسممواأنأ!رض!واالطوأ!خطوط

فمهاأ!انهاقسماقدر،المأمونيةالخريطةباسماعرفتالمأمون

وفيها.أ!رضادوائررأطولاطخطووفة!أجمأقاسبعةإلى

.والمدنوالبحروالبروالنجومللأفلاكصور

بمالبلدانيةالجغرافياوتسمى.الإقليميةالجغرافيا

أ!ماساالوصفيالمنهجاتخذتالتيالمصنفاتفيوتتمثل

الرحلاتثتبوأحياناالجغرافيةالمعاجمكذلكولها،

اتبعوقد.الوصفيالمنهجتناولهاعلىيغلبالتيالجغرافية

أسلدانيةاأطجغرافياتناوأ!مفيالمسلمونالج!هـافيون

أمعفمهمازارفق!د.الميدانيةوالزياراتالمشاهدةأسلوب

أ!الأوااشعياأ،سيماعنها،تحدثواأضياوالبلدانالأقاكيم

،المسعوديو،حوهش!ءاو،اليعقوبيا!أمثامنمنهما

الجعراصيةمصنفاتهدافيتناوأ!اوقد.وغيرهموالإدريسي

وعاداتهاوأديانهاوالشعوبوالمدنللأقاليمأوصافاهذه

المدنبينتربطالتيالمواصلاتوطرقللمسالكودراسة

وبحارأنهارمنبينهايفصلومابينهاوالأبعادالختلفة

كتب:المصنفاتهذهنماذجومن.وجبالوبحيرات

لهشامالأقاليمكتاب،خرداذبهلابنوالممالكالمسالك

بملليعقوليالبلدان،للأصمعيالعربجزيرةبمالكلبي

فيالتقاسيمأحسنبمللهمدانيالعربجزيرةعسفة

صورةأ!لإصطخريبمالأقاليم؟للمقدسيالأقاليممعرفة

الجغرافيافىمهمةتواريخ

ال!و!الح!واخيوراستحدم

ا!أ!واحفوطهـالمسلمور

اشيةالحكلالمراقعلخعج!!احرص!!ا

م083هـ،5215م815هـ،5002

داللعةملوكةحريطةأولصسعت

عر!تالأقالي!ارةصعليهاالعردية

المأمولة.بالخريطة

الدينعمادالفدالأبىالبلدانتقويمبمحوقللابنالأرض

وغيرهم.إسماعي!!بن

بادئفيالبلدانيةالمؤلفاتخضعت.إقليميةمصنفات

مجالاتكلفي!عائداكانأ!ذياالتأليفلنمطالأمر

يكنولم،متخصعصةأس!ضابةاتكنفلما.آنذاكالمعرفة

الشمولإلىوصفهمينحوكانأسذامتخصصع!ت،ال!ضاب

التيالمعمورةمنالمناطقلتلكالمفص!!العرضعنبدلأ

علىجغرافيةآدالالناتركوافقدلذاعنهما.تبعدكانت

تقللكن،الإسلاميالعالمقلبعنأصدقةامنكبيرةدرجة

آسيافيأطرافهإلىالتعدناكلماتضع!وأ!دقةاهذه

يتميا.ضو!

كتاباتتنوعتالهجريالرابعالقرنمشصصوبحلول

الاقتصاديةوالأحوالأطبيعيةاأءالالمعاواهتمواالحغرافي!ت

المصنفاتوأفضلعنها.ي!ضبوناختيأطشعوبأ،جتماعيةاو

وابنالإصطخريمصنفاتهيالحقبةهذهتمثا!أكتي

صورة،الأقاليم:التواليعلىوهيوالمقدسيحوقل

الأقاليم.معرفةفىالتقاسيمأحسن،الأرض

وصفيةبتغطيةبدأتماأولالإقليميةالمصنفاتبدأت

والبوادي،المشهورةوبلدانهامدنهاشملتالعربلجزيرة

عنكتبواأرزيناأشهرومن.أحرباومضارب،أ!عحاريوا

الأقالبمبمكتابذلكفيولهالكلبيهشامالعربجزيرة

.الكبيرةالبلدانوكتاببمالصغيرةالبلدانوكتاب

والهمداني،العربجزيرةكتابولهالأصمعيحذلكو

جملةفيهاوردتفقدالمعاجمأما.العربجزيرةصفةرأسه

هذهومن،الطبيعيةوالمظاهرالمدنعناطعلوماتاصتمسهبة

ماومعجم،الحمويلياقوتالبلدانمعجمالمعاجم

المعاجموتعدوغيرهما.البكريعبيدلأبياستعجم

إليهتسبقهمولم،المسلمونبهامشألرفريداعملاالحغرافية

الإقليمية،الكتبمنالتأليففيالنقلةأما.الأممنأمة

كانتفقد،العالميةإلىالعربجزيرةعلىاقتصرتالتي

ظهرتوقد.الأرضصورةكتابهفيالخوارزمييدعلى

ا!لسالكعنوانتحملمؤأغاتالإقليميةالجغرافيافي

أحمدلنجعفرفيهاصنفمنأولوكان.والممالك

خرداذبه،وابنم(،887هـ،274)تالمروزي

موسىسمحمدصور

ايزلماتأزلالحواررمي

أعلكيهة.االحعرا!يادىاحرديةا

م883،هـ"527م835،هـ5022

فىالتصي!ا-لعر!العلماا

منوالبشريةالإقليمبةالحعراشيا

اطيداية.امتاهداتواشع



،صطخريل!وا،(م998هـ،682ت)خسيلسروا

والمهلبيم(،739هـ،363)تالوراقمحمدوالتاريخي

(.م4901هـ،4)87والبكري(،م789هـ،836)ت

الإداريينأغراضخدمةاستهدفتالمؤأغاتهذهومعظم

بالأمصارلتبصرهمالدواوينوعمالوالتجاروالحكام

إليها.والطرقالإسلامية

توارثوهلماوفقاالأقاليميقسمونالأوائلالجغرافيونظل

الإقليميةالجغرافيااتخذتأنإلى،واليونانالفرسعن

الهجريالرابمالقرنمنبدءاالإقليملفكرةجديدامفهوما

أبوويمثلهمالإقليميونالجغرافيونعليهمأطلقمنيدعلى

وابن،والإصطخريم(439هـ،232)تالبلخيزيد

تلكفيالمسلمونالجغرافيونشفقولم.والمقدسي،حوقل

فقسمها؟الأقاليملتقسيمواحدنمطعلىالحقبة

للأقواموفقاوأخرىالإقليملطيعةوفقاأحياناالإصطخري

الإسلاميةالأقاليموقسم.الحكملنوعوثالثةولغاتهم

،العربديار:هيإقليماعشرينإلىعهدهعلىالمعروفة

ويضمبمفارسبحر.الشاموباديةالعربيةالجزيرةشبهويضم

بلادويضمبمالمغربديارالأحمر.والبحرالخلئالعربي

ديار.الكبرىوالصحراءالعربيالمغربوأقطارالأندلس

أرض(.السودان)شرقالبجةوبلادمصروتضممصربم

المتوسطالأبيضالبحرضرقيويضم؟الرومبحر.الشام

الجزيرةمنطقةويضمبمالجزيرةأرض.وجزرهمرمرةوبحر

منويمتدبمالعراق.الشماليةالباديةمنوبعضاالعراقفي

.فارسبلاد.خوزستان.النهرينبينوماعبدانإلىتكريت

وبلادإيرانمنالشرقيالجنوبىالقسمويضمكرمانبلاد

بلادويضمالجبالإقليم.وأذربيجانوالرانأرمينياالسند.

بحرسهولعلىالواقعةالبلادويضمبمالديلم.كردلمستان

مفازةالخزر.بحرمنطقةويضمالخزربمبحر.الجنوبيةالخزر

سجحستان.إيرانشرقيصحراءمنطقةويضمم؟خراسان

غربشمالويضم؟خراسان.أفغانستانمنجزءاويضم

منطقةويضمالنهر،وراءما.إيرانشرقوشمالأفغانستان

وجيحون.سيحوننهريسهول

حوقلابنتقسيملينوا!كبيرتشابههناك

ماكثيراكانحوقلابنأنإلا،للأقاليموالإصطخري

مرةا،ولالملحيألوريدرلط

الحرا!يةاثلمعلوماتالطة!ح

م،4801هـ5044مهـ،3155269

!

فيالحعرا!يةالرحلات
ال!!لاى.العالى

705)الجغرافيا(والمسلمينالعربعندالعلوم

السياسيبالعاملالإقليميةتقسيماتهبعضفييلتزم

انتهجهالذيالطبيعيالجانبمنأكثروالإداري

22إلىالإسلاميالعالمحوقلابنوقسه!.الإصطخري

معالإصطخريذكرهاالتيالاقاليمنفسوهيإقليما

مفازةمعأوطبرستانالديلممعيذكركأنطفيفةزيادات

فهمالديهالجديدانالإقليمانأما.فارسيضيفخراسان

وصقلية.الأندلس

الإسلاميةالممالكفىالأقاليمقسمفقدالمقدسيأما

لممبعةفجاءتالعجم!.وأقاليمالعربأقاليم:قسمينإلى

العجمية.الاقاليمتحتوثمانيةالعربيةالأقاليمتحتمنها

اسممنهاالواحدعلىأطلقإداريةأقسامإلىالأقاليموقسما

العواصمبينوميز،رساتيقإلىالكوروقسمكور

الثانوية.والمدنوالقصبات

للأقاليمالأولىالتقسيماتفيهارجعتحقبةأتتثم

وكان،لليونانالتلقليديالمنهجوفقفلكيةأقاليم!مبعةإلى

فيالإدريسيالشريفالأسلوببهذاأخذمنأبرزمن

موسىبنوعليالافاقاختراقفيالمشتاقنزهةكتابه

البلادآثارفىوالقزوينيالجغرافيا،كتابفيالمغربي

الفداأبوالإقليميالجغرأفيأنإلا.العبادوأخبار

الذياليونانيالمنهجبينجمعقدأم(331هـ،732)ت

حوقل،ابنيمثلهالذيالعربىوالتقمسيم،بطليموسيمتله

إقليما.82إلىانذاكالمأهولةالأرضبتقسيموقام

منسمةالجغرافيةالمعاجمكانت.والرحلاتالمعاجم

العهد.ذلكفيالمسلمينلدىالجغرأفيالتأليفسمات

فيآلفتالتيالأخرىالمعاجمنمطعلىتسيروهي

واللغةوالنباتالحيوانعلوممعاجممثلأخرىتخصصات

لهانفردعلماالجغرافيةالمعاجمتأليفويعدوغيرها.

المعاجمأولإنإذأحد.إليهيسبقهمولمالمسلمون

هـ،أ.القرنفيكانالعربيةغيرفيظهرتالتيالجغرافية

عبيدأبووكان.أوتيليوسمعجموهوأوروبافيأم6

الترتيبوفقجغرافيامعجماصنفمنأولالبكري

مامعجممعجمهعلىوأطلقبمالأندلسيالألفبائي

إلىاللغةمنانتقاليةمرحلةالمعجمهذاويعد.استعجم

فيذكرهاوردالتىالأماكنتحديدفيهتناولالجغرأفيا

أولال!كريعيدألوصص

يححفعجملحعرثفاآستعلإالباا

م5411هـ،5045مأ870هـ،5048

العريشبكريممحمدالو

حعرا!يافىسالر!يةمصنىأول

.الرحلات



)الجغرافيا(والمسلمينالعربعندالعلوم805

77!م(.هـ،367بعد)تحوقللابنالعالمخريطة

جعلمماوكانوالأشعار.والمنازلوالتواريخالأحاديث

أضصحي!ارأطحناشيوع،العملهذاعلىيقدمالبكري

فيهشقعتصحئمابأراد،أضاساب!تالأماكنأسماءفي

عبيدةوابى!طا،صمعىأخطاءمناللغويينبعض

نحوبهامادة.0953علىمعجمهواحتوىوخلافهما.

بائا.784فيتقعموضوع5)002

هـ،626)تالحمويلياقوتالبلدانمعجميعد

واعتمد.الجغرافيةللمعاجمالنماذجأفضلمنام(922

الجغرافبنمنتقدمهمنمؤلفاتعلىمصادرهفي

وغيرهم.المسلمينمنوالحكماءوالفلاسفةواللغويين

ضبطمعألفبائياترتيباالمعجمهذامداخلياقوتورتب

وب!تبينهوالمسافة،وتاريخهوموقعه،اشتقاقهوبيانألاسم

الموقعأهلوعادات،لهالمسلمينفتحوتاريخ،لهبلدأقرب

الصحابةبالموصمنعلاقةلهمنوأسماءوتقاليده!ا،

حروفعددعلىبائا28اإالمعجموقسم.والتابعين

الأرضصورةفيهاذكرتمهيديةبمقدمةوصدره،العربية

التىبالمصطلحاتثبتاالمقدمةفىوأوردوأقاليمها،وهيئتها

.والكورةكالفر!ئوالميلالمعجمفيذكرهايتكرر

العال!حريطةالإدريى3ر

الاعشقاد!يهسادبرقتفيال!صوية

مسطحة.ا،رص1سأدالحارم

مأأءههـ،5055م0151هـ،5545

وصعمىالحعراليو-العر!ا

ا!ما!اا!يالصحيحةالحرائطأولى

الر!.ممقياممطملتزمير

م(.219هـ،003سنةحو.)تللإصطخريالعالمصورة

بنلمحمدالأقطارخبرفىالمعطارالروضمعجميعد

المصنفاتمنالحميريالصنهاجىعبدالمنعد

المغربيةالمصادرعلىمعظمهفي.اعتمدالقيمة

منالمعجمهذامادةمنكثيرانقلفقد،والأندلسية

والمسعودياليعقوبىمنوكذلكيوالب!صالإدريسى

المشهورةالمواضععلىمادتهشيالمعجموأقتصر.وغيرهم

اشتهرتأخبارأوبوقائعاسمهاارتبطالتيتلكأوجدا،

في)ولدالعربيالمغربمنأنهمنالرغموعلىعنها.

الترتيبوفقمعجمهمداخلرتبأنهإلا(،سبتة

فيأفاضوقد.العربىالمشرقفيبهالمعمولالألفبائي

والأندلس،المغرببلادفيالأماكنذكرمنالمعجمهذا

وا!شكثر.الثانيةالدرجةفيالمشرقببلاداهتمامهوجاء

وال!خبار.والتاريخال!حداثذكرمنأيضا

الجغرافيامصعادرأفضلمنالرحلاتكتبتعد

حثالرحلاتهذهيسرومماازدهارها،عصرفىالإقليمية

التيالدينيةوالوحدة،الأرضفيالسياحةعلىالإسلام

ألمحيطإلىشرقاالصينمنالإسلاميةالبقعةتربطكانت

الحجيجرحلاتثمفيها،الأمنواستتبابغرباالأطلسي

أشهرلطوطةال!لدأ

امكةاطلحع!أ3ا"لمعرحلاتي

م7913،هـ5008أم325هـ،7255

المقدىاس-حلدود

الحعرادياعىدراسةأول

الاحتماعية.



905)الجغرافيا(والمسلمينالعربعندالعلوم

!س!رسولهومسجد،المكرمةمكةفياللهبيتوإلىمن

العلم،طلبفىالخروجوكذلكالمنورةالمدينةفي

التجارية.والرحلات

أبوبكرالرحلاتجغرافياأدبفيصنفمنأولكان

ذلكفيولهام(481ءهـ،43)تالعربيبنمحمد

ابنالمسلمينالرحالةأشهرومن.الرحلاتترتيبكتاب

.والمسعودي،حوقلوابن،بطوطةوابنجبير،

ناصررحلةهيإليناوصلتالتيالرحلاتأولىكانت

عاصروقدام(.630هـ،455سنةبعد)تخسرو

فيمرومنرحلتهبدأوقد.والسلجوقيةالغزنوبةالدولتين

فالبصرة،ومكةومصروفلسطينبلبنانمروراخراسان

الحجبهاينويكانفقددينيا.لرحلتهالباعثوكان.فبلخ

مثلبموأصحابهعثيهلرالرسولفيهاعالقالتيالأماكنوزيارة

.الشجرةتحتعثبالرسولالمؤمنونفيهابايعالتىالبقعة

المناطقكلوصفوقد.سنواتسبعرحلتهواستغرقت

انظر:.ومآكلهمومشاربهموملابسهموسكانهازارهاالتي

خسرو.ناعر

قامفقددينيا،أيضاجبيرابنلرحلاتالباعثكان

مأ78182ءهـ،عامالأولىكانترحلاتبثلاث

وزارغرناطةمنبدأها،السنتينعلىيزيدماواستغرقت

الشاموبلادوالعراقوالحجازومصرالمغربفي!مبتةفيها

أوجبيرابنرحلةأسمالرحلةهذهعلىوأطلق،وصقلية

فيدقيقاوكان.كنانةإلىينتمسبكانلأنهالكناليرحلة

الشويذكركانإنهحتىلهاوالتأريخالحوادثتسجيله

اللأخريانالرحلتانأما.الأحيانأغلبفىوالساعةواليوم

.كتابفيأخبارهماجبيرابنيسجلفلم

علىتطغىتكادالتيالجغرافيةالرحلاتأشمهرلعل

مأالشرقفيدمموأء،الأخرىالرحلاتمنسواهاما

(ام377هـ،977)تبطوطةابنرحلات،الغرب

الحج.فريضةأداءوهوكذلكدينيالرحلاتهالدافعوكان

)عامطنجةمدينةمنالثلاثالرحلاتهذهبدأوقد

زارعاما52نحوأولاهااستمرتام(،32ءهـ،572

والشامومصرلإفريقياالشماليالساحلفيهاووصف

وأفغانستانوخرالممانوالبحرينوعمانوالعراقوالحجاز

)سريلانكاسرنديبوجزيرةوسومطرةوالصينوالهند

الرحلةأما.أم934هـ،075عامفاسإلىوعاد(اللان

الأندلسبلادنحوالشمالصوبفيهاتوجهفقدالثانية

خرخ!الثالثةالرحلةوفي.المغربإلىعادثمبغرناطةوأقام

الممالكفزارإفريقياودممطإلىام353هـ،753عام

هـ،754عاموعادوغانامالىكمملكةفيهاال!سلامية

محمدبطوطةابنمشاهداتبتدوينقاموقد.ام354

السفروسمى،بطوطةابنمنبإملاءالكلبيجزيبن

وعجائبالأممارغرائبفيالأنظارتحفةكتبهالذي

.الأسفار

الجغرافيونأولى.والاقتصاديةالبشريةالجغرافيا

منفرغانجدفلا،البشريةللجوانبكبيرةعنايةالمسلمون

سبيلعلى.إليهوتطرقواإلاالحدشةالبشريةالجغرافيافروع

منكثيراوالإشرافالتنبيهفىالمسعودييتناولالمثال

وهوالعمرانأحوالويذكرالبشريةالجغرافيافيالجوانب

هـ،808)تخلدونابنقواعدهورتبأسسهالذيالعلم

ام(.604

الجانبالجغرأفيةالمصنفاتتناولت.البشريةالجغرافيا

كتاباتذلكعلىالأمثلةوأوضح.بهواهتمتالبشري

للجغرافيا.تناولهفيجديدانهجايخهجالذيالمسعودي

يكنولم،آنذاكالمعروفالعالمبلادمعظمطاففقد

معالملمشاهدةبل،العيشكسبأوللنزهةذلكطوافه

وأخلاقوتقاليدعاداتمنأهلهاأحوالومعرفةالبلاد

الطيعيةالبيئةأثروصفكما.وسياسةوزراعةومعايحش

البشريةللجغرافياالمسعوديوتناولالبشر.أخلاقوصور

وسيامسية.وأقتصاديةواجتماعيةتاريخيةبمعلوماتمشوب

القسسممنالأكبرالشطريخصصيكادالذهبمروجوفي

الأمعاداتلوصفالجغرافيةالموسوعةهذهمنالأول

صناعةمنأرزاقهاومصادروتاريخهاومذاهبهاومعتقداتها

وفيالبضرألوانفىالمناخأثرأيضاويذكر.وتجارةوزرأعة

والذكاء.الجسمانيالنشاط

المقدسيأفاضالأقاليممعرفةفىالتقاسيمأحسنوفي

،واللهجاتواللغات،المواصلاتوطرق،المسافاتذكرفى

الناسوطوائف،والزراعة،والمناخ،والأوزانوالمكاييل

ومذاهبهم،وعادأتهموأخلاقهم،وشرابهموغذائهم

منأهممنفكانخلدونابنأما.التجاريةومعاملاتهم

الجغرافياالانعليهيطلقماخاصةالبشريةالجغرافيافيكتبوا

عنالمعلوماتمنكثيراالمقدمةفيتناولفقد.اللاجتماعية

وتقاليدهموطعامهموبيئاتهمومساكنهمالشعوبعادات

وسلوكهم،وأخلاقهمألوانهمفيالبيئةوتأثيروأزيائهم

خصائصعنوتكلم.والمناخوالتربةالإقليمأثروكذلك

والملبسالمأكلفيوالتوسعألاستقرأر،منهاوذكرالعمران

وكذلكبها،للتباهيالصنعةواستجادة،والترفوالمسكن

العلم.وانتشارللدولةنظامقيام

الجانبفيأيضاالجغرافيةالرحلاتكتبأفاضت

كلفيوعاداتهمالناسبطائعيهتمبطوطةفابن.البشري

معظمعنتكلممثلاالهندوصلفعندما.فيهيتوقفبلد

بعدنفسهاالهندوسيةالمرأةإحراقوعنالهندوسعادات

وتمتطيالثيابمنلديهاماأحسن"فترتديزوجهاوفاة

مكانإلىتصلحتىوتمرخوتضحكجوادهاصهوة
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القطنمنخشنبثوبأعهنةاأحديدثرهاوهناك،الحفل

الكهنةيتقدمثم،الزيتمن!جيرةكميةعليهيلقيثم

وسرعانووسطها،وكتفهارأسهافيالنارفيشعلوننحوها

الحاضرونيذكيهاكانالتيالمتوهجةالنيرانتلتهمهاما

الصينوفي.اشعتعال!"لتزدادوالحمباالوقودمنبمزيد

واستخدامهماومشاربهمومآكلهماالقومملبسعنيتكلم

وأالفضيةالعملاتعنبدلآالتداولشيالورقيةللعملات

الغربي()السودانالسوداني!تبتمسكيشيدونجده.الذهبية

مرشيتفتىالخمممر.أسشعائراإقامةعلىوحرصهمابدينهم

الاحتماعيةأطفاهرابتسجي!اهتمأنهمشاهداتهمجمل

"خميرهاوأديانيالأقواماطبائعرأجدوالتقاالعاداتووصف

ا،حتماعية1الجغرافياعلمإلىأقربالجانبهذافيفكتاباته

الطبيعية.الجعرافياأوالتاريحإلىمنها

أيضاالمسلم!تمصنفاتتناولت.المدنجغرافيا

أسماءبذكرالمصنفاتهذهاهتمتفقد.المدنجغرافيا

واشتقاقاتهاالأسماءهذهوضبصأوالبلادوالمدنالأمصار

بهذااهتمتالتيالمصنفاتوأفضل.عربيةكانتإن

استعجم،مامعجممثلالحغرافيةالمعاحمهينباب

مؤأعاتلعضهماوضعر.البلدانتقويمبمالبلدانمعجم

مت!الاسما،فيالمتشالهةالأما!شأسماءعلىاقتصرها

.الحمويلياقوتصقعاوالمفترقوضئعاالمشترككتاب

اطدرعليهاتقامأضياالواضعاختيارأس!عنوتحدثوا

الم!صان.وارتفاعالهواءوملاءمةالمياهتوافرحيثمن

البقاعوأفضل،المدننشأةسببفياراءخلدونولابن

فيقوا!خرالهاأ!مبابعنيتحدثكما،المدنهذهلإقامة

فيالاختيارلحسنمراعاتهمقلةالمدنخراب"سبب

والبصرةالكوفةااختصوألماوانظر...المدناختطاط

إبلهممراعيإلااختطاطهافييراعوالمكيفىوالقيروان

عنبعيدةفكانتالظعنومسالكالقفرمنيقربوما

عمرانهاتمدمادةلهاتكنولم،للمدنالطبيعيالوضع

ولماللقرار،طبيعيةغيرمواطنهاكانتفقد.بعدهممن

أضاس".افيعمرهاالأموسعطفيتكن

وسكانها،المدنجغرافيةأيضاالصفاإخوانوتناول

فيفيقولون.ودوابهم،وعاداتهم،وأعمالهموطبائعهما،

إقليمكلفي"إنالجغرافياشيرسالةوهيالخامسةالرسالة

كلوفي.وتنقصتزيدالمدنمنالوفاالسبعةالأقاليممن

وطباعهم،،وألوانهمألسنتهما،مختلفةالناسمنأممديمة

ولاوعاداتهم.وصنائعهموأعمالهم،ومذاهبهم،وآدابهم

ومعادنهاحيوانهاحكموهكذابعضا.بعضهميشبه

ذلكوسعبب.والرائحةواللونوالطعماالشكلمختلفة

المياهوعذوبةالبقاعوتربةالبلادأهويةاختلاف

.وملوحتها"

منعدداوالاعتبارالمواعظكتابهفيأغزويمياتناول

بصنعةاضشهرتأومعينةبضائعمنهاتستجلبالتيالمدن

مدينةمندل:ذلكمنعليهاغلبتبصفةانفردتأوخاصة

،المندلللعوديقالحتىالعودبهاي!ضرالهندبأرض

بالحبشةقريةوسمهر،العلمكثيرةكرمانقصبةوسيرجان

السمهرية.الرماحصناعةبها

ت)البغداديلعبداللطيفالإفادةكتابويقتصر

ونباتهاوسكانهامصرمدنعلىأم(232هـ،962

علىباللائمةوينحيآثار،منبهاماويصف.حيوانهاة

وأنواعالأبنيةعنويتحدثخربوها.أوشوهوهاأ!ذيرتا

الأشرلة.شاالأطعمةا

الجغرافيةالمصنفاتزخرت.الاقلصاديةالجغرافلا

العيح!!عسبطرقمثلالاقتصاديةالمعلوماتمنبالكثير

المعاملاتوأنواع،والتجارة،والزراعةالأمعند

المتداولةالعملاتوأنواعيل،والم!ظالأوزانوا،والمقايفعات

.والمواصلاتأخقلاوطرق

منجوانبوالمسلمونأ!رباالجغرافيونتناول

والوقوالشراءوالبيعالتجارةوأنواع،التجاريةالجغرافيا

المدنوأهمبحرا.أوبراالشجارةصواف!!تسلكهااكتي

الاسواقوكذلكوالمغربالإسلاميالحشرقفىأخجاريةا

الأحمر(،)البحرالقلزمبحرعلىسواكنرعددصسولى

وحضرموت،العربيالخليجفيودبيوغمانوصحار

فيتخصصتالأسواقهذهمنلعضاأنوذكروا.وعدن

فيبالاتجارأشتهرتااللفنوحضرموتكعدنبعينها،تجارة

واليهودفارسوبلادالهندمنأقواموكان.والنعالأطيبا

وإلىمنالتجارةفيالعربجانبإلىيعملونوالنصارى

بهاتعاملالتيالعملاتالجغرافيونوذكر.العرببلاد

كانتالصينفىفالنقود،الإسلاميةالدولةفيالناس

العربيةالجزيرةداخلفىالعربوا!شخدم.ورقيةعملات

واستخدم.الفضيوالدرهمالذهبمنالمضروبالدينار

واستخدمبالدينار.يتعاملوالمل!ضهمالدرهمبخارىأهل

أهلواستخدموالمد.الصعاعالمكاييلمنالعربيةالجزيرةأهل

نحووالكيلجةبموالكيلجةوالمكوكوالويبةالقفيزالشام

والويبة،كيالجثلاثوالمكوك،الصاعونصعىصاع

المسلموناستخدمكما.ويباتأرلغوالقفيز،مكوكان

والقسطوالقنطاروالرطلوالأوقيةوالمثقالوالقيراطالدانق

مقاييسومن.أقساط!متةيساويوالفرق،مدينويساوي

والميلالفرسخ:المثالممبيلىعلىالجغرافيونذكرالمسافات

رميةوهىوالإصئوالغلوةوالشبروالذراعوالمرحلة

السهم.

والحرفالصناعاتأهمالمسلمونالجغرافيونتناول

ذلكمنوذكروا.الإسلاميةالدولةأرجاءفيالختلفة
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سواءمنهاتصنعالتيوالموادوصباغتهاالثيابصناعة

الحرير،أوالكتانأوالقطنأوالوبرأوالصوفمنكانت

كانقفقدصناعةأوبحرفةتشتهركانتمنطقةوكل

النسيج،لصناعةمركزينأكبرمصرفيوتنيسدمياط

بصناعةمشهورةفارسبلادفيكازرونمدينةوكانت

ثياببصناعةاشعتهرتاونيسابورومرو،الكتاننسيج

كتابهفىالوزانابنوذكرالحصر.بصناعةوعبدان،القطن

بصناعةخاصاموضعا021فاسبمدينةأنإفريقيا،وصف

عامل.000702نحوفيهايعملالنسيج

الأرضبأقسامالمسل!نمعرفةاتسعتبعدما.الخرائط

،الهجريالأولالقرنخلالالفتوحبسببوصفاتها

العربالجغرافيونواستخدم.وقراءتهاالخرائطبرسماهتموا

من،الخريطةمعنىعلىلتدلكثيرةأسماءوالمسلمون

بمالرسملوح،الترسيملوحبمالصورة،الرسمبمذلك

أما.الخريطةسوىتعنيتكنلمالتيالجغرافياوكذلك

بالمعنىالعباسىالعصرقبلالعربعنيردفلمخريطةلفظ

وأ!،!؟حلفظعنمعرباأصلهيكونوقد.الانبهالمراد

خرتومنها،العربيةاللغةفيخرتكلمةمنمشتقا

ماص.جوالأي،خريتوعالمفيها،جالأي؟الأرض

!!مم!

حعلفقد،البلحيألوزيدبالخريطهةربطهامنأولالجغرافيةا!لعلومات

كماالعربيارتو!بوالصورةالحغرافيا،لإيضاحأساساالمصورات

البلخي.رسمها

والرسموالمورة،الترسيملوحلاسمالمسلمينعندعرفتالخريطة

الجغرافيا.وكذلك

علىالأولىالمرحلةفىالعربيةالخرائطاعتمدت

والإغريقية؟لرومانيةابالنظرياتمتأثرةالفلكيةالحسابات

عرفت)خريطة(للأقاليمصورةالعربجغرافيوصنعفقد

والبلدانالمناطقعليهاظهرت.المأمونيةالخريطةبامعم

وفقالأرضمنالمعمورللقسمالعربيةبأسمائهاموقعة

ملونةالخريطةهذهوكانت.العرضودوائرالطولخطوط

"رأيت:والإشرافالتنبيهفىالمسعوديعنهايتحدثكما

.الأصباغبأنواعكتابغيرفيمصورةالأقاليمهذه

،مارينوسجغرافياكتابفىذلكمنرأيتماوأحسن

التيالمأمونيةالصورةوهي.الأرضقطعجغرافياوتفسير

حكماءمنعدةصنعتهاعلىواجتمع،للمأمونعملت

،وبحرهوبرهونجومهبأفلاكهالعالمفيهاصور،عصرهأهل

وهيبمذلكوغيروالمدنالأمومساكن،وغامرهعامره

مارينوسوجغرافيابطليموسجغرافيامنتقدممماأحسن

."وغيرهما

الخرائطرسمفيالطريقةهذهعننكوصانجدأنناإلا

مناخرنمطبدأحيث.الخريطةهذهتلتالتيالمرحلةفى

رسمهاالتيالإقليميةبالمصنفاتارتبطالخرائط

فيجديدامنهجااستحدثواالذينالإقليميونالجغرافيون

البلخيزيدأبوهؤلاءبينومن،الأرضخرائطرسم

الممتندتفبينما.والمقدسيحوقلوابنوالإصطخري

الفلكىالأسلوبالسابقةالحقبةوخرائطالمأمونيةالخريطة

فيوالعرضالطولبخطوطمإلا!متعانة،الرياضي

الإقليميةالخرائطأننجدوالبحار،والأنهارالموأقعتحديد

-

لا

كاد؟!كا

لمي
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عليها:ليواالمأمودأحلحليمةالعر!الحعرانردرسمهاالمأمونيةالخريطة

.الأرضام!المع!ورالحزء

تمثيلعلىأهتمامهاواقتصرانتبافاالعلميةالدقةتعرلم

.بالمصوراتالجغرافيةالعلميةالحقائق

خاصأاهتمافامولركونرادالألمانىالمستشرقأعطى

275عددهابلغالتيالعربيةالإقليميةالخرائطبجمع

الخرائطعنوانتحتخاصمجلدفىونشرهاخريطة

تحويالأنهاذاكالإسلامأطلسعليهاوأطلق،العربية

ىاحدنظاموفة!فيهاالمعلوماتوتعرضخارطة12

حزيرةخريطةتليها،المستديرةأ-العابخارطةيستهل

41ثم،الروموبحرومصر،،أصشاموافارسوبحر،العرب

العالممنأحشرقيةواأ!سطىاالأجزاءتصورأخرىخريطة

المعلوماتربطمنأولالبلخيأبوزيدويعد.الإسلامي

للإيضاحأساساالمصوراتوجعلبالخريطةالجغرافية

الإصطخريمنكلذلكفيتئالبلخيوقد.الجغرافى

خرأئطجميعتشتركتكادعامةناحيةومن.حوقلوابن

الشكلحيثمنالعامةصفاتهافيالإقليميينالجغرافيين

الحقيقيالشكلعلىيركزلاالذيالتخطيطيالهند!ي

مستطيل،أومربعهيئةعلىالبلادتصورمافغالباللبلاد؟

وأمستقيمةخطوطاوالبحاروالأنهارالجبالوتكون

دوائرهيئةعلىفتأتىالداخليةالبحارأماودوأئر.أقواسا

الأخرىعنتمامامستقلةخريطةكلوكانت.كاملة

مثلواحدةخريطةلتكوينجمعهايمكنلابحيث

الإدريسى.خرائط

ماوصلتالتيالثالثةالمرحلةبدايةالإدريسياعمليعد

خرائطمنأعدهمااختلففقد.الأولىالمرحلةمنانقطع

نإإذبمالإقليميونالجغرافيونأعدهااكتيالخرائطعن

والتزم.الإقليميينمنتقدمهعمنيختلفالإقليمىمنهجه

مواضعوتحديد،الرلممممقياسعلىخرائطهفيالإدريسي

الواقعىبالشكلوالتزم،العرضودوائر،الطولخطوط

نزهةكتابهضمنوقديعنيها.التىالجغرافيةللمنطقة

كتابأيضئاعليهيطلقماأوالآفاقاختراقفيالمشتاق

07(صقليةملكرجارأوأضانياروجرإلى)نسبةرجار

وقسم.المألوفةالدائريةالعالمخريطةإلىلالإضافةخريطة

خريطة.منهالكلأفردرأسيةأقسامعشرةإلىإقليمكل

بلغتواحدةخريطةمنهاوكونكلها،مولرجمعهاوقد

مربعين.مترينمساحتها

مختلفةبأنواعوالمسلمونالعربالجغرافيونعنى

والسواحل،والمساجدالمدنكخرائطبمالخرائطمنأخرى

العراقخريطةذلكومن.القبلةاتجاهتوضيحوخرائط

للقزويني.قزوينمدينةوخريطة.والإصطخريللمقدسي

اهتمكما.الورديوابنللصفاقسىالقبلةتحديدوخريطتا

الخرائط،هذهأهممن.البحريةبالخرائطالعربالجغرافيون

أم(.531هـ،5)48دريسيال!عملهاالتىالحزئيةالحرائطمنمولركو!اكماللإدريسيالعالمخريطة
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ودوائرالخطوطوتحديدالرسممقياسفيهاالتزمالإدريسىخرائط

.العرض

بدءاالتونسيةالصفاقسيالشرفىأسرةرسمتهاالتيتلك

البحرسواحلفيهارسمواأم551هـ،589عاممن

إيطاليافيالشماليةوممواحلهالجنوبيةالمتوسطالأبيض

وسواحلوكورسيكا،وسردينيافرنساوجنوبوأسبانيا

ومصر.وبرقةالشاموسواحلآزوفوبحرالأسودالبحر

الجغرافيونجاب.مؤلفاتهموأهمالجغرافيارواد

وعادوا،آنذاكالمعروفالعالمأنحاءمعظمالمسلمون

المبنيةالمهمةالجغرافيةالمعلوماتمنوافرةحصيلةليسجلوا

الأخرىالشعوبحياةعنوكتبوا،المشاهدةعلى

أسهمأنبعدأهميتهالعلموأصئلهذاوطبائعهموعاداتهم

تصنيفاتهمتناولتوقدبينا.إسهاماالجغرافيونهؤلاءفيه

ذلكفيوكتبحاليا،المعروفةالجغرافيةالمعرفةفروعشتى

والمسعوديوالمقدسياليعقوبيأمثالمنالجغرافيينأعلام

وياقوتوالإدريسيحوقلوابنوالإصطخريوالبيرونى

وأهمالعربالجغرافيينأشهرجدولانو.الحموي

إسهاميليفيماالحديثوكناول.المقالةهذهفيمؤلفاتهم

مدارسومثلوامختلفةحقبفىعاشواالجغرافيينمنثلاثة

وياقوتوالإدريسيالمقدسميوهم،متباينةجغرافية

والثاني،الإقليميةالجغرافيةمدرسةالأولويمثل،الحموي

الجغرافياكتابالثالثيمثلبينماللخرائطالمطورةالمدرسة

المعجمية.

عبداللهأبوالدينشمسكان.المقدسيإسهام

كبارمنام(...هـ،093)تالبشاريالمقدسى

العلماءطليعةمنالمقدسيويعد.ومشاهيرهمالجغرافيين

بجلاءذلكويتضح،الإقليميةالجغرافيافىكتبواالذين

فيهواقتصر.الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسنكتابهفي

كمالأنهسواهاعماشيئايدونولم،الإسلاممملكةعلى

ذكرقدكانوإنذكرهافىفائدةيرولميزرها،لميقول

هذافيوقاممنها.الممسلمونيقطنهاالتيالأماكن

عنكالكلام"الوصفيةالجضافياع!بالتركيزالمصنف

وذكرالسياسيةوالأقساموس!إلأرضالسبعةالأقاليم

للجغرافياتعرضوقلما.المواصلاتوطرقالمسافات

الجغرافيافيأسهبولكنهوالأنهار،كالجبالالطبيعية

واللغاتوالشعوبوالزرعالمناخفيكالبحثالبشرية

،والعاداتوالطباعوالأخلاق،التجارةوأنواع

مجسمةخريطةالبلدانكتابهفيورسم.والضرائب

فيهاوجعلوحدودها،زارهاالتيالأقاليمفيهاوضح

الأحمرباللونالمدنبينتصلالتيالمعروفةالطرق

الأخضر،باللونوالبحارالاصفر،باللونوالصحاري

الأغبر.باللونوالجبالالأزرقباللونوالأنهار

منسبقهمنبعملالإقليميةتقسيماتهفيالمقدسيتأثر

الرغمعلىحوقلوابنكالإصطخريالإقليميينالجغرافيين

بعضوميزبعض،فيبعفالأقاليمإدماجحاولأنهمن

إلىالإسلاميةالأقاليموقسم.سابقوهيميزهالمالتيالأقاليم

أقاليموالثانى،العربأقاليمتحناولاحدهما:قسمين

إقليما51القسمينوضمن.إليهيسبقلمأمروهو،العجم

،العربجزيرة:هيسبعةمنهاالعربأقاليمنصيبكان

بادية؟المغربمصربم،الشام(؟الجزيرة)أرضآقور،العراق

،)خراسانالمشرق:هىفثمانيةالعجمأقاليمأما.العرب

بمالجبالبمالرحاب؟الديلمالنهر(؟وراءوما،وسجستان

التقسيمأساسيكنولمالسند.؟كرمان؟فارس؟خوزلحشان

أنهإلا،لغويومرةسياسيومرةإدأريمرةفهوثابتالديه

أما."..بقولهالتقسيماتهذهفيالاطرادعدمعنيدافع

العلمهذافيإماموهو،إقليمينجعلهازيدأبافإنخراسان

فإن.جانبينجعلناهاأنعليناعيبفلا؟إقليمهفيبخاصة

إقليماخراسانفصيرتإمامانصبتهمابعدخالفتهلمقال

نأنحبلمأنناأحدهمابمجوابانهذافيلنا:لهقيلواحدا

عبداللهأباأنالثانىوالجواب،سامانآلمملكةنفرق

".خراسانيفرقلموهوالعلمهذافيإمامأيضاالجيهاني

قسمبل،الأقاليمحدعندالمقدسيتقسيميقفلم

قصبة،كورولكل(،متجمعة)قرىكورإلىإقليمكل

مامعظمتغطيعديدةجوانبتناولثم.مدنقصبةولكل

حيثمنالمناختناولفقدحاليا؟الجغرافيافروعتغطه

والبحيراتوالبحاروالمنافذ،والحرارةوالرياحالأمطار

وصناعةوتجارةزراعةمنالاقتصاديةوالجوانبوالأنهار،

والعاداتوالأشربةوالأطعمةوالمكاييلوالأوزان،ومهن

.والمسافاتوالطرقوالمكوسوالتقاليد
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مؤلفاتهموأهمالعربالجغرافيينأشهر

فيلجغراا

السدوسىمؤرج

شميلدنالنضر

الكلبيهشام

موسىبنمحمد،الخوارزمي

الكندي

أحمدبنجعفر،المروزي

يالبلاذر

اليعقوي

حمدأ،لسرخسىا

لإصطخريا

خردادلةاس

البتافي

زيدأبو،البلخي

موسىبنأحمد،الرازي

الحسنأبوسهراب

نيالهمدا

اكسمعودي

الوراقمحمدالتاريخي

النصيبىحوقلابن

بوريدأ،لسيرا!ىا

المهلبي

لوفاءابوأ،نمطالبوزجا

عبداللهأبوالدين،لتحمسالمقدسي

الريحانبوأ،البيرونى

خسرولاصر

بوعبيدأ،لبكريا

القاسمبوأ،الزمخشري

لشريفا،لإدريسيا

الغرناطىحامدبوأ

موسىل!على،المغربي

الكسانيحبيرابن

الحمويياقوت

القزوينى

عسداللطيف،يالبغداد

حسنعليأبو،المراكشي

الوراقالكتبيالوطواطمحمد

الصدفىالأنصاريالدمشقى

إسماعيلالدينعمادالفداء،أبو

الدينسراج،الورديابن

اللهفضلابن،العمري

بطوطةابن

حلدونابن

المقريزي

النجديماجدابن

عبدالمنعمب!محمد،الحميري

أحمدبنسليمان،المهري

يسةلحو

ريختا

هـ،ا!5

هـ،402

هـ،402

هـ،232

هـ،062

هـ،472

هـ،972

هـ،482

هـ،682

هـ،003

هـ،213

هـ،713

هـ،223

هـ،423

هـ،033

هـ،433

هـ،643

هـ،363

هـ،763

هـ،863

هـ،683

هـ،883

هـ،093

هـ،044

هـ،554

هـ،784

هـ،835

هـ،065

هـ،565

هـ،395

هـ،416

هـ،626

هـ،826

هـ،126

هـ،066

هـ،817

هـ،627

هـ،237

هـ،947

هـ،947

هـ،977

هـ،808

هـ،548

هـ،8!5

هـ،009

هـ،059

تهوفا

م018

م28"

م028

م648

م478

م788

م298

م798

م998

م219

م429

م929

م439

م639

م141

م549

م759

م379

م879

م979

م619

م899

3601

7911

7121

9221

0321

2321

2621

8131

6231

1331

8431

8431

7731

9841

3451

مؤلفاتهأهم

الأنواء.كتاب

والقمر.الشمسكتابالأنواء؟كتاب

الكبيرةالبلدانكتاب،الصغيرةالبلدانكتاب،الأقاليمكتا!

.الأرضصورة

.الأرضسالمعموررسم

واطمالك.اطسالك

.البلدانفتوح

كتاهـاللداد.

والممالك.اسالك

الممالك.مسالك

والممالك.اكالمسا

الصحالي.الريج

(.والممالك)المسالكالأقاليمصور

بها.الأعيانومازلحططهارقرطحةصفةفي

.العمارةدهايةإلىالسعةالأقالي!اعحاف

احر!.احزيرةصفة

.واللإشرافالتيه؟الدهىمر:خ

وممالكها(.!!ريقية)مسالكوالممالكاناها

واطمالك(.)المسالكالأرضراصورة

التوأريح.سلسلة

)العزيزي(.والممالكالمسالك

المجسطى.

الأقاليم.صرفةفيالتقاسيمأحسن

الأقاليم.تقاسيمبمالخاليةالقرونسالباقيةالآثار؟المسعوديالقانود

نامة.سفر

والممالك.المسالك،امشعحممامعحم

.والمياهوالأماكنوالأرمنةالأمكنةكتاب

رحار(.)كتا!الآفاقاحتراقفياطمنشاقلرهة

.الإعجابوتحفةالألبا!تحفة

الجغرافيا.كتاب

(.الكناني)رحلةحبيرابررحلة

البلدالى.معجم

الخلوقات.عجائبالعباد؟وأحبارالبلادآثار

والاعتبار(.الإفادة)كتابالاعتبارتدكرة

.الميقاتعلمإلىوالغاياتالمبادئجامع

العبر.ومناهجالفكرمباهح

والبحر.البرعحائبديالدهرنحبة

.البلدانتقويم

العرائ!.وفريدةالعجائبخريدة

الأمصار.ممالكفيالأدصارمسالك

الأسفار.وعجائبالأمصارعرائبفيرالنظتحفة

المقدمة.

والآثار.الحطهطذكرفيوالاعتسارالمواعظ

والقواعد.البحرعلمأصولفىالموائد

الأقطار.حبرفيالمعطارالروض

اجحرية.االعلومضبطفييةالمصالعمدةالزاحر؟البحرعلمليالفاحرالممهاح



515)الجغرافيا(والمسلمينالعربعندالعلوم

أشهرالإدريسيالشريفيعد.الإدرشميإسهام

.الميلاديعشرالثاني،الهجريالسادسالقرنجغرافيي

)روجررجارالملكدعاهقرطبةمنصقليةإلىانتقلولما

"ليعرفالجغرافيافىكتابالهليؤلفصقليةملك(الثاني

براومسالكهاحدودهاويعلم،حقيقةبلادهكيفيات

اختراقفيالمشتاقنزهةباسمالكتابوسمىوبحرا"

الرجاري.الكتابأورجاركتابأيضاويسمىالافاق

عددهابلغالتيالخرائطمنتنبعالكتابهذاوقيمة

أساسعلىورسمها.بدقةأجمعهالعالموغطتالسبعين

الجازمالاعتقادخلالهسادوقتفيكرويةالأرضأن

وأشملأدقفيهالأوروباوصفهوكان.مسطحةبأنها

كماروجر.أهدأفمنالثانىالهدفهذاكانحيث

الجزءتمثلالخالصةالفضةمنكرةلروجرالإدريسيأعد

عاصمةباليرموقصرفيووضعهاآنذاكالعالممنالمعمور

خطيبينالمعمورالجزءهذاوانحصر،آنذاكصقلية

منالإلنيلحيثجنوبا،16وشمالآ563عرض

اكتشفوهاالأوروبيينأنيظنالتىالاستوائيةوالبحيرات

هذهعنالإدريسىيقولعشر.التاسعالقرنخلال

الجرم"عطمةالفضةمنكرةلهأحضرروجرإنالخريطة

كلفي،بالروميرطلأربعمائةوزنفيالجسمضخمة

أمركملتفلمادرهما،عشرواثنادرهممائةمنهارطل

وأقطارهاببلادهاالسبعةالأقاليمصورعليهاتنقمقأن

ومواقعمياهها،ومجاريوبحارهاوخلجانهاوريفها،

وبينفيهابلدينكلبينوماوغامرها،وعامرهاأنهارها

،المحدودةوالأميالالمطروقةالطرقاتمنغيرها

مانصعلى،المعروفةوالمراسى،المشهورةوالمسافات

شيئامنهيغادرواولا،الترمميملوحفيمثلاإليهميخرج

".وشكلههيئتهعلىبهويأتوأ

عامروجرتوفيأنإلىروجربلاطفيالإدريسيظل

النورمنديين،بلادفييعملواستمرام،541هـ،945

أشتهرالذيالنفسونزهةالانسروصكتابفصنف

بطلبآلفهوقدوالممالكالمسالككتابباسمبعدفيما

حطمعهدهوفيروجر،خلفالذيالأولغليومالملكمن

.أم061هـ،555عامونهبوهاالفضةكرةالثوار

أخرىمؤلفاتلهكانتالمذكورينالكتابينإليوبالإضافة

وخرائط،الأرضيةأممرةالأشكالمصورمنهاالجغرافيافي

نأآرائهومن.العالمفيالصحيحةالخرائطأولىتعد

كالبيضةفهىتمامادائريةليعستلكنهاكرويةالأرض

شمالي"متساويينقسمينإلىالاستواءخطيقسمها

.العرضخطوطبنجاحقاسمنأولولعله.وجنوبي

الطولخطوطوتحديدالرلمممبمقياس!خرائطهوالتزمت

.الألوانمستخدمادقيقاتحديداوالعرض

سادوقتفيكرويةالأرضأنأساسعلىرسمهاالإدريسىخرائط

كرةصقليةملكالثانيلروجروأعد،مسطحةأنهاالجازمالاعتقادفيه

.الأرضمنالمعمورالجزءتمثلالخالصةالفضةمن

عبداللهبنياقوتعبداللهأبوصنف.الحمويإسهام

الجغرافيةالمعاجمأوسعأم(922هـ،626)تالحموي

الإسلاميةالرقعةكلويغطي.البلدانمعجمكتابوهو

معجمهموضوعفيهايوضحبمقدمةالمعجميبدأ.انذاك

والأودية،،والجبال،البلدانأسماءفيكتاب"فهذافيقول

،نهارلأوالبحار،وا،لأوطانوا،للمحاوا،لقرىوا،لقيعانوا

."...نرالغدوا

فيسبقهمنمؤلفاتمنأفادفقدأمينناقلوياقوت

ابنهؤلاءومن،لذويهالفضلوأرجع،الأحيانمنكثير

والإصطخري،والسيرافى،والبلخيوالأصمعي،خرداذبه

علىتحتويبمقدمةكتابهويبدأ.والبكري،حوقلوابن

العلومبشتىتتصلعامةبمعارفمليئةأبوابخمسة

وسطفيكرةوأنهاالأرضصورةعنتحدثثم،الجغرافية

وقياسوالأقاليم،الجغرافيةالمصطلحاتتناولثم.الفلك

منبالزكاةالمتعلقةوالفقهيةاللغويةوالألفاظ،المسافات

قسموحكم،المسلمونيفتحهاالتيالأرضحكمحيث

يختمثم.القتالأوبالصيحمنهافتحفيماوالخراجالفيء

وغيرها.الإسلابمبديارتتعلقعامةتاريخيةبمعارفالمقدمة

مرتبةالاماكنأسماءفيهويذكر،المعجممتنذلكيلي

وعروضهاالأماكنهذهأطوالويحددألفبائيا،ترتيبا
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فىاسمكلردعلىويحرص.التاريخيودورهاونشأتها

علىويستشهدندر،فيماإلا،عربىأصلإلىالمعجمهذا

وأالكبيرةالأما!وتحظى.أمحربابأشعارالاشتقاقهذا

وصفامنهاكلايصفإذ؟خاصةبعنايةلديهالمشهورة

وإذا،والقلاعكالمساجدالمعالمأهمفيهيذكردقيقامفصلا

وسردهاعندهاتوقف،تاريخيةبحادثةالمكاناشتهر

نشأواالدينوالأدباءأحلماءاأهمأسماءويورد.ووصفها

الأحوالأحياناويصففيه،عملواأوالمكانذلكفي

منعدذاذاسكأثناءويوردالمكانبهداللقاطنينألاجتماعية

الطريفة.الأحداثأوالقصص

الفلك

فقد؟شتىأسماءاغلكاعلمعلىالمسلمونأطلق

وعلم،النجوموعلم،الهيئةعلمباسمعندهماشتهر

.النجومصناعةوعلم،التعليمىالنجوم

علماءعندالفللثعلمااختلف.والتنجيمالفلكعلم

أحكامعلمأحيانايسمىماأوالتنجيمعلمعنالمسلمين

فسادبينقدالإسلامىالدينأنمنالرغموعلى.النجوم

ودلالة،الأرضعلىيجريبماوعلاقتهبالتنجيمالاعتقاد

المستقبلية،والأحوالالبشرمصيرعلىوالنجومالكواكب

الخلفاءلاسيمابالأمر،القائمينبعضيمنعلمذلكأنإلا

لجأواأنهمنجدلذاالأمر.بادئفيبهيعنواأنالعباسسيين،

المهمة.أعمالهممنأعثيراعلىإقدامهمقبلالمنجمينإلى

أموالأمنحهمرأجهإاطنجم!تحطفةقربقدالمنصورفنجد

يصطحبوكان،أضجومابأح!طمعملبل،كثيرةوهبات

حبيببنوإبراهيم،الفارسينوبختمثلالمنجمينمعه

فيبتوحيهاتهموعصل.المنجمالإصطرلابيوعلى،الفزاري

والعمرانيةوالإداريةالسيامميةالآحوالمنكثير

بمقتضىالأمراضيعالجونأحيانانجدهمبل،والسحكرية

والكواكب.النجوممواقع

إليهمانحدرتفلكيةمعرفةالإسلامقبلللعربكان

الأقواممنأخذوهماإلىبالإضافة،أجدادهمتراثمن

ألموافقد.والسريانوالفرسكالكلدانيينلهمالمجاورين

وا!متدلوااليوميةبالملاحظةالتقريبيو!ميرهاالنجومبمواقع

أسماءالشهورعلىوأطلقوا،السنةفصولعلىبذلك

.الهجريالتقويمانظر:.الفصولهذهصفاتمنمأخوذة

بأسمائهاوالنجومالكواكبمنكبيرأعدداعرفواكما

منعربوهالمرلإلذيمثلالكلدانيةأوالفارسيةأوالعربية

استعاروالاحقةفترةفيثم،مردوخالبابليالكلدانيالاسم

بمبهبرامبمبرجيس،كيوانمثلالفارمحيةمنبعضهاأسماء

والزهرةوالمريخوالمشتريزحلعلىأطلقوهاالتيأناهيد

التوالي.على

إلاثابتةوقواعدعلميمنهجعلىالهيئةعلميؤمس!لم

المعرفةفروعسائرشأنذلكفيشأنه،العباسيالعصرفي

الغريبمنأنهإلا.والترجمةالنقلحركةاتسعتأنبعد

العصرفييكنلمالفلكعلمفىترجمكتابأولأن

الأمويةالدولةزوالقبلالأموياالعصرفيبل،العباسي

النجوممفتاحعرصكتابكانولعله،سنينبسبع

هرمص.اليونانيللفلكي

كتاببنقلأمر،النجومأحكامبعلماالمنصورولشغف

عامذلكوكان،العربيةاللغةإلىهند()السندالسدهانتا

المجسطيكتاببنقلأيضاأمركما.م771أهـ،54

وأبناءوالفزاريالخوارزمىذلكفىوعمل،أجطليموس

الفزاريحبيببنإبراهيمقامثمالمنجما.شاكربنموسى

هندالسندكتابغرارعلىالفلكفىكتاببتصنيف

منهواستخرج،الكواكبحركاتفىأصلاأسعربااتحذه

قمرية.عربيةسنينإلىالنجوميةالهنودسنيفيهحولزيخا

الكبيرهندالسنداسمالكتابهذاعدىالمسلمونوأطدق

إلىبهيعملونالمسلمونوظل.باختصارهالخوارزميوقام

.المأمونزمن

مايطورونالمسلمونبدأ،الفلكيةالمصنفاتتوافرتلما

النظريألمجالمنالعلموانتقل،العلمهذامنإليهموصل

.والمشاهدةالرصدعلىالقائمالتطبيقيالعلميالمجالإلى

والعامة،الخاصةقلوبمننهائيايزللمأضنجيماأنوبرغم

لمعرفةإليهالمسل!ينلحاجةبسرعةازدهرأ!يئةاعلمأنإلا

ولعناية،القبلةواتجاهوالصياموالأعيادأصلواتاقاتأر

به.الكبيرةالعباسيينالخلفاء

العلماءنقلوالمجسطيهندالسندكتابيإلىبالإضافة

صناعةفيمقالاتالأربمكتابالمنصورعهدعلى

يحيىابوالنقلبهذاوقاملبطليموس،النجومأحكام

هـ،002)تالفرخانبنعمربعدهمنوجاء.البطريق

فيونقلتعليها،فعلقالبرمكييحيىصديقم(815

الرومملكمنطلبهافيأرسلأخرىكتبالمنصورعهد

التصنيفكتاببنقلالبرمكييحيىأمركما.آنذاك

العربية.إلىالسريانيةمنلبطليموسالحسابفيالعظيم

الخاصةنفوسفيالتنجيمتغلغلعلىأوصمثاللعل

فكرعندماحدثماالعباسيالعصربدايةفيوالعامة

ألمماسهاوضعإذم(762هـ،ا)45بغدادبناءفيالمنصور

اليهودياللهشاءماالمنجمانلهحددهالذيالوقتفي

وبحضوربحضورهماهندسشهاوتمت.الفارسيونوبخت

ذلكويؤكد،والطبريالفزأريأمثالمنالمنجمينمشاهير

الباقية.الآثارفيالبيروني

وأالمشرقفىسواءالتنجيمفيمؤلفاتوللعرب

الفلكيمعشرأبوالشرقفيهؤلاءأبرزومن.المغرب
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الخلفاء.لدىجلياوظهروالعامةالخاصةنفوسفيتعلعلالتنجيم

الأيولي.للمعزالطحقهداعلىالأبراجصوررسمت

حياتهبدءفىيعملوكانم(.886هـ،272)تالبلخي

الصبرلديهليسأنرأىأنهإلا،والهندسةالحسابعلمفي

بأحكامواشتغلذلكفتركلصعوبتهما،التحملوقوة

أشهرهاوالتنجيمالهيئةعلمفيكثيرةمؤلفاتوله.النجوم

ومنالصغير.الزيجالكبير،الزيجالكبيربمالمدخلكتاب

الرجالأبيابنالمغربأهلمنالتنجيمفىألفوأالذين

فاسمنأم(040هـ،432مسنةبعد)تالقيروانيالمغربي

شرفخدمةفيكانحيثتونمي!فييعيشكان.بالمغرب

عدةالرجالأبيولابن.القيروانفيباديسبنالمعزالدولة

والطوالع،النجومأحك!امفيالبارعكتابأه!هامؤلفات

إلىوترجمالحقبةتلكفىرواجاالتنجيمكتبأكثروكان

ثموالبرتغاليةالأسبانيةإلىوكذلكمرارأ،وطبعاللاتينية

العبرية.إلىمراتثلاثترجم

بعضقامالتنجيمبأمرالاهتمامفيالناسبالغلما

إلىودعوابمحاربتهوالعربالمسلمينوالمفكرينالعلماء

يقتصرولم.بهالمشتغلينسخفوبيانبهالاعتقادبطلان

العالمأرجاءكلعمبل،الإسلامىالشرفعلىالأمر

وابن،والفارابي،الكنديالحملةهذهومثلالإسلامي

فيالمنجمينأقوالانتقدفالكندي.حزموابنلعمينا،

إيمانهيكونولربما.الكواكبحركاتعلىالقائمةتنبؤاتهبم

فيلنوياتهانعكاساالبضربنيفيالكوأكبتاثيربعدم

العلةفيرسائلهوالمطابملى.الفلكوعلمالإنسانيةالنفس

عنبعيداكانأنهيستشفوالفسادللكونالفاعلةالقريبة

النحسمنمعينةصفاتللكوأكببأنيؤمنولا،التنجيم

معينة.بأمالعنايةأوالسعدأو

ضاعةببطلانقالعندمامعاصريهالفارأبىخالف

عقليةبححبربراهينذلكعلىاستدلوقد.التنجيم

رسالةفىالتنجيمعنآرأءهوكتب،السخريةتشوبها

أحكاممنيصحلاوفيمايصحفيماالنكتبعنوان

النجومعلمأحكامفسادالرسالةهذهفىوبين؟النجوم

الكواكبإلىفيهوصغيرةكبيرةكلالمنجمونيعزوالذي

فيماالكبيرالخطأأخرىرسالةفييوضحكماوقراناتها.

السعادةيجلبالكواكببعضانمنالزاعمونيزعمه

نأإلىالفارابيويخلص.النحسيجلبالاخروبعضها

نجدهااليقيندرجاتإكمالإلىيقينيةبرهانيةمعرفة"هناك

دراسةأما(.الفلك)علمالتعليميالنجومعلمفي

إلامنهانظفرفلاالأرضفىوفعلهاالأفلاكخصائص

إلاتستحقلاونبوءاتهمالمنجمينودعاوي،ظنيةبمعرفة

."...وألارتيابالشك

ومنطقيا.هادئاالمنجمونيقولهفيماسيناابنرأيكان

رسالةفيالتنجيمدعاويبطلانفيرأيهضمنوقد

هذهفىبينبمالنجومأحكامإبطالفيرسالةعنوانها

قياسأودليلمنلديهمليسإذبهالمشتغلينكذبالرسالة

على"فليسونحوسهاالكواكبسعودمنيقولونفيما

وقد.قياسصحتهعلىيشهدولا،دليلوصفوهمماشىء

أحكامفيأقوالهموفند".قياسولابرهانغيرمنأخذوه

باللجوءالأحكامهذهفسادوبينالناسعلىوأثرهاالنجوم

إليه.ذهبماصحةعلىليدللبهاستعانالذيالمنطقإلى

التيوالأقوالالاراءحاربفقدالظاهريحزمابنأما

فىبقولهالناسحياةفيوالكواكبالنجومتحكمتزعم

وأنها،تعقلوالنجومالفلكأنقوم..زعم".والنحلالملل

الحكموصحة.برهانبلاباطلةدعوىوهذه،وتسمعترى

رتبةعلىأبذاحركتهاوأنأصلاتعقللاالنجومبأن

اختيارلاالذيالجمادصفةوهذهعنها.تتبدللاواحدة

بهتدبرناعقللهاولاأعمالنا،فيتأثيرللنجوموليس...له

لنا،الغذاءكتدبيرطبيعياتدبرناأنهاالمقصودكانإذاإلا

وكتأثير..والجزر.المدفيأثرهاونحووالهواء،الماءوكتدبير

)التبخير(،الرطوباتوتصعيدالحرعكسفىالشمس

."...المقبلةالحوادثعلىتدلللاوالنجوم

منوالمسلمونالعربالعلماءالمشفاد.فلكيةمنجزات

لهمالسابقةالأممنترجموهاالتيالفلكيةالمؤلفات

أدتوقد.عليهاوزادوابعضها،نقحواأووصححوا

والفارابيسيناابنأمثالمنالعلماء،كبارانتقادأت

سادالذيالخرافىالاتجاهنبذإلى،حزموابنوالكندي

التطويرمرحلةإلىالعلماءانطلقثمومنطويلا،وقتا

التطبيقخلالمنجاءالذيالإبدأعثمنقلوافيما

الرصد.وعمليات
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أنهمالعلمهذافيوالمسلمينالعربإنجازاتأبرزمن

نصفخطمندرجةطولعلىالحصولفيالأممبقكانوا

مبت!ةطريقةإلىتوصلوافقد"علميةبطريقةالنهار

يعدهادقيقةنتائجعلىالحصولمنم!ضتهما؟ذلكلحساب

ذأ!كتمر،الفل!جاتميدانفيآتارهمأجلمنالانالعلماء

فييونعرابنذلكذكروقد.منهوبأمرالمأمونعهدفي

اتجهفريقانالعملبهذارقام.الحاكميالكبيرالزيجكتابه

مقدارهنالكوقاسعواوتدمرواسطبينمنطقةإلىأحدهما

أطوأ!أحربيا)الميلأ!الأميامن465فكانتالدرجةهذه

صحراءإلىفاتجهالآخرالفرية!أماالرومانى(،الميلمن

لذاميلا؟57أ!درجةاهذهمقدارأنإلىوتوصلواسنجار

أ!الأمياامن356ف!!ادأعياس!!امتوسطالمأموناتخذ

توص!أ!ذياأغياسامنجداقريباأصقياساهذاويعد.تقريبا

شححذاميلا؟39.56هـهوالحديثالعصرفيالعلماءإليه

نحوأي4!-؟1؟42يبللاالأرض!امحيطأنيعني

صماالأرضلمحيطالصحيحالرقمأماميل.02لأ004

الصناعيةوالأقمارلالحواسسيبالحديثالعصرفىحمسب

أغياسطريقةابتكرفقدالبيرونيأما.كم04).07فهو

عطرلابالأكتابهفيذكرهاالنهارنصفخطمندرجة

مستحدمةالويقةهذهلاتزالرميلا.050.56فوجدها

لحسابالبيرونيبقاعدةوالشرقالغربعندوتعرف

.الأرضقطرنصف

اشس!اأصوا!عر!منأ!أو!!انواأنهماإنجازاتهماومن

حوأ!د:رال!ا؟االأرص!باستدارةوقالوا،س!إل!صةعلى

شلاحماهـتداخ!!أصشمحراأرتحةحربضبصأوقاموامحورها،

فيللشمص!المتوسطةالحركةحسبواكما.أخرىأفلاكفي

البروجشلكمي!!البتانيحسبوعندما.الفارسعيةالسنة

وكان،دقيقة3وه523وجدهالنهارمعدلفلكعلى

كانفقدمتغيروهودقيقةءأو523حسبهقدأبرض

قدأنهالحديثالعلمكدأقدر.دقيقة34و23!زمانهفي

حقة!كما.واحدةدقيقةحدإلىالحسابهذافيأصاب

فييعدلمبعضهاأنفوجدالنجوممنكثيرمواقعالبتاني

صجحكما.بطليموسعهدعلىعليهكانتالذيالمكان

365بحددهاشقدبمالشمسيةالسنةطولنفسهالبتاني

حسابوكان.ثانية32ودقيقة46ومعاعات5ويوما

12ودقيقةهوهساعات5ويوما365لهابطليموس

والأشبيليالأفلحابنأمثالمنالعر!الف!جونانتقد-ظ

المجسطيإصلاحكتابيهمافيالمجسطيلطهليموسكتاب

أنواعالمسلمونالعلماءاكتشفكما.أضوافياعلىوالهيئة

الخللأنالمؤرخينلدىثبتشقدأغمر.احركةفيالخلل

وليسالبوزجانيالوفاءأبياكتشافمنكانأثأضاا

نطاقاتساعإلىالاكتشافهذاوأدى.تيخوبراهي

الفلكعلماءبحثالميكاني!!ا.وأسفلكاعلميفيالبحث

أيضا،الشمسإهليلجيةحسابفيوال!ربالمسلمون

عندكانتإذاالأرضمركزعنالشممصبعدأنالحششجواو

قونصفمثلمرة461.1يساويأحابعدأقصى

مرةألأ.7.يساويلهالعدأدنىعسدصانتوإذاالأرض،ا

لعدهامتوسطفيحصانتوإذاالأرض،اقطرنصفمث!

وهذه.الأرضقطرنصف!مث!مرة8011يساوي

فيالعلماءبهاخرجالتيالنتائجمنجداقريبةأضقديراتا

الحديث.أمحصرا

الثوابت،للنجومدقيقةجداولأحرباالفلكيونوضع

ذلكفيوصنف،الصوفيعبدالرحمنبذلكقاممنوأول

الثابتةالنجومفيهأوضح،الثابتةالكواكبعوربعنوانكتابا

العصرفيحتىمهمةالجداولوهذهم،119هـ،992لعام

ومواقعهاالكواكبلعضتاريخشيأجحثاأرادفىت،الحديث

وبقيةللأبراجالملونةبرسومهأس!ضاباهذازيمتارصاتها.:حر

وصورهانجم0001منأحضرشيهرسماقدو،يةأ!سماهارأ!موا

فيرجللصورةهومافمنها؟والحيوالاتالأناسياهيئةعلى

فيناصيتهغولرأسإلىبذبابتهيشير!عيفأجسرىايده

يدهفيكهلبصورةهوماومنهاأعرجل،أجمىاالقبضة

قلنعسوةأوعمامةرأ!عهعلى،صولجانأوقضيباليسرى

لهكرسيعلىجالسةامرأةهيئةعلىهوماومسها.تاجفوقها

حيواناتهيئةعلىصورماومنهاالمنبر.كقائمةقائمة

ذلك.وغيرتنينأوظبيأووالأسدكالدب

رصدهمأيضاالحقلهذاشالعربإنجازاتم!

الصيفىالانقلاب!توكذلك؟والخريفياشليعيللاعتدالين

الفلكفيمهمةتواريخ

فياحر!ااعملكاعل!اءلدأ

حديدةاتأدواحترا!

اطرصد.

م767أهـ،505

لطريقةاللسلمودأ!ر!ااعلاصيوراتم!

الحصوا!مىالتاريعفية!والأولعلمية

السهار!حط!ردرحةطولع!

م864هـ،5025م083هـ،2155م771هـ،5154

صداحرهـحملةاالم!جردسدأطالعهيأحدا!للثاعلمسدأ

والتسحيم.اطحميراطسلم!!راحر!الدىاحلميا



قبلالشمسكلفعنوكتبوا.الاعتدالانظر:.والشتوي

هـ،595)ترشدابنبذلكقاممنوأول،غيرهم

عبوروقتإلىالفلكيبالحسابتوصلكماأم(،891

بقعةبمثابةوشعاهدهفرصده،الشمسقرصعلىعطارد

كماتماما.بهتنبأالذيالوقتفيقرصهاعلىسوداء

!رو!ا.موا،توح!!واوالكسوفالخسوفرصدوا

هـ،533)تالأندلسيباجةابنبذلكقاموممن

عجائبفييقولالذيالقزوينيوكذلكأم(،138

النصفكان،الشمسمقابلةفىالقمرصار"إذاانحلوقات

..بدرا.فنراه)أيضا(لناالمواجهالنصفهوللشمسالمواجه

عليناواستحالتماماالشمسمقابلةفيالقمرصارإذاحتى

نحنفرأيناهبمنورهأمحقالمضيءجانبهمنشيئانرىأن

حركةالعر!الفلكيولىصبط

3!ااحلافلاصمتبمأ!حرىاو

11!م،هـ5992م209هـ،5092

العر!آاأ

الثوالت.للححوم
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فيالقمرأثرعنكثيراالفلكيونتحدثكمامظلما".

والأنهار.البحارفيوالجزرالمدظاهرة

لابنينسبانالفلكعلمفيعظيمانإنجازانهناك

رسالةبعنوانرسالةفىعنهتحدثأولهما،الهيثم

يساويالقطبارتفاعأنفيهايستنتجالقطبارتفاع

أعمالفيبالغةأهميةذوإنجازوهو.المكانعرض

فىيتلخصوعملهلها.المشابهةوالأعمالالمساحة

منللوصولالكوكبيستغرقهالذيالزمنرصد

ارتفاعإلىالنهارنصفخطمنقريبشرقيارتفاع

الشرقيالارتفاعهذاقيمةومعرفةالغربفيلهمتساو

نصفبخطمرورهعندالكوكبوارتفاع،الغربيأو

مبيناذلكعملطريقةالهيثمابنويوضحالنهار.

والزمنالمذكورةألارتفاعاتبعلاقةالخاصالقانون

فيهايمرالتيالأولىالحالةفيالكوكبيستغرقهالذي

وفىمنها.قريباعبورهعنديكونأو،الرأسبسمت

خطمننقطةعلىعبورهيكونعندما:الثانيةالحالة

ابنويدلل.الرأسسمتعنتختلفالنهارنصف

بالبرهانالعلاقاتهذهعلىالحصولكيفيةعلىالهيثم

أرصادفىالانعطافتأثيرأنويبين.الدقيقالهندسي

يكونيكادالرأسسمتمنقربهاعندالكواك!

بوساطةالارتفاعيقينمنالناشئةفالأخطاءلذامعدوما،

عاملمنأيضاتخلوكماالعاملهذامنتخلوالأجهزة

الأرضعنالكواكببعدلأنالقطراختلافزاوية

جدا.كبيرالأرضقطرنصفإلىنسبة

أيضابهيأخذالحديثالعلمفلايزالالثانيالإنجازأما

فيمنهاأعظمالأفقعندالكواكبإدراكظاهرةأنوهو

سمتعلىكانإذاكوكبكل"إنفيقولالسماءوسط

أبعدكانوكلما..أصغر.مقدارهيدركالبصرفإن،الرأس

أعظممقدارهمنالبصريدركهماكانالرأسسمتعن

".الرأسسمتإلىأقربوهويدركهالذيمقدارهمن

التقاويمإصلاحأيضاالمسلمينالفلكيينإنجازاتومن

سنةبهقامالذيالخيامعمرعملفيذلكويتمثل،الخاطئة

الفارسىالتقويملإصلا!دممطعندماأم740هـ،467

21منتتألفالفار!ميةالسنةفكانت.الريمرصدفي

ال!روخفلكميلالمتاممطحس!

فوحد!السها

م229،هـ5031م219هـ،5003

والعر!العلما-المسلمون

والحريمىالرسعيالاعتدالي!

احشتوي.واالصيفيوالالقلاسين
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أيامخمسةتجيءثمايوما03علىمنهاكليحتويشهرا

الخياموقاميوما.365السنةلإتمامعيدايتخذونهابيض

فبقيسنة62كلفييوما51بزيادةالتقويمهذابتعديل

077.3حص!!واحدةمرةيت!صرواحديوممقدارهخطأ

المعر!خريمةأالمراكشيعلىأبوصححكما.سنة

تدأ!أ!تىاأطوأ!احطوطاستعملمنأولوكان،الفلكية

موجودةتكنول!ا،الخريطةعلىالمتساويةالساعاتعلى

31العافىأواليونانبلادفيسوأءالعلماءمنسبقهمنعند

منكثيراجمحيهالفلكفيكتاباوآلف.الإسلامى

جدولأوتضمنالرصدوآلاتبالفلكالمتعلقةالمعارف

.ام22ءهـ،622سنةفيرصدهانجما024يضم

أحصاتاصعالفلكفيالعربالعلماءإنجازاتومن

منأ:أ!وكانونجومها.وكواكبهاالسماءعليهابينواالتي

عامأسسهلىاإبراهيماغبيلاهذامنسماويةكرةصنع

الأندنس.أفىبلنسيةعلماءأحدوهوأم080هـ،473

اشتهرماوضعأم(990هـ،394)تالزرقالىأنكما

إنىترجمتالتيالطليطليةباللوائحالعلمهذاتاريخفي

الملكإنىنسبةالألفونسيةاللوائحبعنوانونشرتاللاتينية

إلىالزرقالياثارجميعبترجمةأمرالذيالعاشرألفونسو

عليهاعت!دالذيالزرقالىزيجبينهاومن،القشتاليةاللغة

أدقتنمسبالزرقاليوإلىأوروبا.فيالفلكعلماءبعدفيما

إلىبالنسبةالشمسأوجلحركةعصرهفىعرفتدرجة

بينمادقيقة.4012عندهمقدارهاباوقد.النجوم

دقيقة.80.21حاليامقدارها

مواقعتبتحسابيةجدازأ!الأزياج.الأرياجعلم

زمن!ط!فىحركاتهاحسبانمع،وال!صاكبالنجوم

ابنعرفهالفلكعلمفروعمنفرعالأزياجوعلم.ووقت

عدديةقوانينعلىحسابية"صناعةبانهالمقدمةفيخلدون

إليهأدىوما،حركتهطريقمنكوكبكليخصفيما

،ورجوعوا!متقامةوبطء،سرعةمنوضعهفىالهيئةبرهان

لايأفلاكهافيالكواكبمواضعبهيعرف،ذلكوغير

القوانينتلكعلىحركاتهاحسبانقبلمنفرضوقت

فيقوانينالصناعةولهذه.الهيئةكتبمنالمستخرجة

فىمتقررةوأصول،الماضيةوالتواريخوالأيامالشهورمعرفة

،الحركاتوأصنافوالميولوالحضيضالأوجمعرفة

السرعةمعادلةالورحاىوصع

اغ!..امواقعاخقويم

م181،هـ5037م619،هـ5035

ال!احزع الرئاالمصرييو-س

التف.

مرتبةجداولفييضعونهابعض،منبعضهاواستخراج

استخراجويسمى.الأزياجوتسمىالمتعلمينعلىتسهيلا

تعديلاالصناعةلهذهالمفروضللوقتالكواكبمواضع

فىالفلكيونامتفاد.الشمسيالحفيضانظر:.وتقويما"

نفسهازيجوكلمة،الفرسومنأ!نودأمنالأزياجعلما

النسيجخيوطتعنيالتىزيكمنأخذتفارسيأصلها

هذهوضعفىالعربالعلماءمنكتيربرع.أطوليةأ

ومن،المجالهذافيقيمةآتاراوتركواالفلكيةالجدأول

ت)الفزاريحبيببنإبراهيمبذلكقاممنأوائل

مثلالمأمونأزياجبعملقامواوالذينم(،771هـ،ا45

والإسطرلابي.،والمروزي،عليبنسمد

مذهبعلىآلفهالذيذلكالمروزيأزياجأشهرمن

والخوارزمي.الفزاريمنهكثيرفيخالفوقدهند،السند

أشهروهو،الممتحنزيجشهوالأزياجفيمالثاليعملهأما

فيعليهوأثنىالبيرونيإليهاشار.ا،زياج1علمفيأصهأعما

إليهطلبالتيرحلتهبعدآلفهوقد.الباقيةالآثاركتابه

حركاتوضمنه،الأرضمحيطقياسفيهاالمأمون

أزياجوثالث.زمانهفيالامتحانيوجبهماعلىال!صاكب

شهرةأقلآخرينزيجينلهأنكماالمغير،الزيجالمروزي

المأموني.والزيج،الدمشقيالزيجهما

وضعهالذيالصابيالزيجقاطبةالأزياجأشهرولعل

وكانأم(،92هـ،731)ت(العرب)بطليموسالبتانى

منالبتانىويعد.والرياضياتالفلكفيعصرهعلحاءأنبغ

بينالذيوهو.العالمنطاقعلىأغلكاعلماءمشاهير

الاعتدالينقيمةوأصلحللأرضأ!ذنبالقطةحركة

معدلفلكعلىالبروجفلكوقيمة،أحشتوي:ااصيفيا

اعتمدوالخسوفالكسوفرصدفيجليلةمآثرولهالنهار.

حولالقمرحركةتحديدفيأوروبافىالفلكيونعليها

وقاممضبوطا.يكنولمبطليموسزيجأصلحوقد.الأرض

علىويحتويم(،119هـ،)992الصابىالزيجبتأليف

اكتشافاتهمنهىالتىالأجرامبحركاتتتعلقجداول

التأثيرإلىالإسلامىالعالمالزيجهذاآثاروتعدت.الخاصة

فىأوروبافيعامةالكريالمثلثاتوعلمالفلكعلمفى

هذأترجموقد.النهضةعصروأوائلالوسطىالعصور

فيوطبعالميلاديعشرالثانيالقرنفياللاتينيةإلىالزيج

رأعلىانهبن!ااد!رهر

صهـصيساوياغطصاارتماث

المحار

م،5801هـ5045م،!201هـ5042

الالةفال!اسحا!الرا!احئرع

الزرقالة.،سمهالمسماةاعلكيةا
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فهوالإسلاميالشردتىأقصىفيالأزياجأشهرأماإلىالعربيةمنترجمكما.ام537هـ،449عامنور!رج

حواليبكأولغوضعهوقدالجديد،السلطانيالزيجواعتمد.قشتالةملكالعاشرأدفونسومنبأمرالأسبانية

مرصدفيعملهعلىبناء،الهجريالتاسعالقرنمنتصفبهاقامالتىالأرصادعملياتعلىالزيجهذأفيالبتاني

أربعمنالزيجهذاويتألف.الكاشيرأسهالذيسمرقندزيجكتابوعلىوأنطاكيةالرقةمنكلفيبنفسه

اختلافهاعلىالتوقيعاتحسابفيالأولى:مقالات.للمروزيالممتحن

فيأبان،أبوابوخمعسةمقدمةوهي؟الزمنيةوالتواريخمنأم(274هـ،672)تالطوسىالديننصيريعد

الذينالعلماءعلىوأثنىالزيجهذاوضعمنهدفهالمقدمة،بالعلامةيلقبكانوقدالأزياج،علمفىألفوامنأشهر

الأوقاتمعرفةفي:الثانيةالمقالةأما.العملذلكفيعاونوهمرصدببناءقاموقد.العظاموالرياضيينالفلكيينأحدوهو

في:والثالثةبائا،42علىوتحتويوقتلكلوالمطالعضخمةمكتبةفيهوأنشأأم952هـ،657عامالمراغة

بابا.عشرثلاثةفيوتقعومواضعهاالكواكبمسيرمعرفةنهبمعظمهاالخطوطاتمنمجلد000.004حوت

الثابتة.النجومموأقعفيهاأوضحفقدالأخيرةالمقالةأماوله،والجزيرةوالشامبغدادمنهولاكوصديقهعهدفى

ميرممنكلشرحهوقد،للغايةالزلدقيقاهذاوكان،الفلكظاهراتكتابمنهاالفلكفيكثيرةمؤلفات

أبىبنمحمدباختصارهوقام،القوشجيوعليجلبيوالقمر،الشمسجرميكتاب،الهيئةعلمفيالتذكرة

هـ،ا060عامفنفيوطبعالمصريالصوفىالفتح.الزاهيوسماهاللبوديابناختصرهالذيالشاهبمزيج

اهـ،264عامالفرنسيةإلىجداولهوترجمتام065احتوىالذيبالفارسيةالإيلخانيزيجايضاوضعكما

فيعديدةقروناالزيجبهذايعملونالناسوظل.أم847سيرفي:والثانيةالتواريخع،في:الأولى،مقالاتأربععلى

.والغربالشرقأوقاتفي:والثالثةوعرضا،طولآومواضعهاالكواكب

هـ،581عامنحوزيجاالكاشيالدينغياثوضعأحمدبنحسينوقام.النجومأعمالفي:والرابعة،المطالع

حدثتالتيالثلاثةالكسوفاترصدالذيوهو.أم214بعدهمنالكاشانيقامثم.الزيجهذابشرحالنيسابوري

فيولىأم804-أ604هـ،181-908منالفترةفيأعمالمناستنبطهوماالطوسىعلىاستدركهمابإضافة

الحاقانى.زجىذلكمنوالفارممية،بالعربيةمؤلفاتذلكالتذكرةكتابهفيوانتقدالخاقانى.الزيجوسماهالمنجمين

الإيلخانيزيجتصحيحالزيجهذاوضعمنقصدهوكانفيهواقترحلبطليموس،المجسطيكتابالهئةعلمفى

الفلكيونوضعهاالتيالنجومجداولفيودقق.للطوسيوضعهالذيذلكمنيسراأكثرللكونجديدانظاما

هذاإلىوأضاف.الطوسيإشرافتحتمراغةمرصدفيتمهيديةخطوةللمجمسطيانتقادهوكان،بطليموس

معاصريهفيهاسبقالتيوالفلكيةالرياضيةالبراهينالتدقيقبعد.فيماكوبرنيكوسبهاقامالتيللإصلاحات

صنفوقد.بكأولغالعملهذاأهدىثم،الفلكيينمنوضعتالتيالأزياجأشهرمنالملكشاهيزيجيعد

والفارسيةالعربيةباللغتينالهيئةعلمفيالكتبمنالكثيرالزيجهذاوضعوقد،الهجريالخامسالقرننهايةخلال

بعضاستخدامكيفيةفيهشرحوقدالحدائقلزهةذلكمنوالرياضياتبالفلكاشتغلمنأنبغمنوهو،الخيامعمر

وتمكنسمرقند،لمرصدبنفسهصنعهاالتيالرصدالاتطغتوالفلسفةالشعرفىشهرتهأنإلاالجبر،ولا!ميما

وبعدهاالكواكبتقويمعلىالحصولمنبولمساطتهااعتزلأنبعدأعمالهأفضلأنجزوقد.العلمينبوغهعلى

آلفكماالقمر.وكسوفالشمسخسوفوحسابالسلطانعهدفىللتأليفوانقطع،الخيامصناعةفيالعمل

.التسهيلاتوزيجالسماء،سلمرسالةأيضاام740هـ،467عامملكشاهمنهطلبوقد.ملكشاه

العرببلغهالذيالنجاحبنيالرعمد.والاتالمراعمدبهذايقومأنفاستطاع،السنويالتقويمتعديلفيمساعدته

وأدواته.الرصدلالاتاستخدامهمعلىالفلكعلمفىانظر:.الجريجوريالتقويممنأدقصارالذيالتعديل

النهضة!صقبلقليلةوالأدواتالالاتهذهوكانت.السنويالتقويم،الجريجوريالتقويم

كلفصمرةلأولرشدال!كتبالتقويمالحيامعمرأصلح

إلىعلاصحلعلىلحمما!ىآلشمصلملكىولمتممصعبور.الريمرصدفيالمارسى

م3911هـ،5095م0801هـ،5734م4701هـ،5674

كرةأولالمسهلىإبراهيمصح

السماءعليهادي!سماوية

والمحوم.والكواي
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وأينمتىالتحديدوجهعلىيعرفولا.العبامعيةالعلمية

يقولونأحلومامؤرخيفبعضالعالما،فيالمراصدأولأقيم

القرنفيأنشئالذيالإسكندريةمرصدهومرصدأولإن

فيكانالمراصدأولأنآحرونيدعيبينما،.مق31

ب!تأ!اقعةاالفترةإلىتاريخهويعودإنجلترافيستونهينج

المرصد.:انف!إ..مق015و.0028

فيأقيممرصدأ!أرأنعلىالمصادرتجمعالمراصد.

فيدأ!كوحصانأميةبنيعصرفيكانالإسلاميالعالم

أعصرافيإلاتنتشرلمالمراصدأنالثالتلكن.دمشق

داروأول.المأمونمنبأمرانتشارهامبدأوكان،العباسي

بغدادفيالشماسيةيسمىم!صانفىكانتللرصدأنشئت

أ!أعماواأ!الماأ!اووفرعلميامجمعاالمأمونمنهاجعل

فىالمتخصص!تالعلماءمنفريقالهاواختار،والآلات

دراساتهمش!طتوقد.الطبيعيةوالعلوموالرياضياتالفلك

أ!ذياالمت!!الأساساالمأمونبأزياجعرفتالتيوأزياجهم

منو.ذأ!بعدأ-احااأرجاءشتىفيأغلكاعلماعليهتطور

أ!دحاو،عليبنمشدالمرصدهذافيعملمنأشهربين

،البحتريبنوعلي،عيسىبنوعلي،المروزيعبداللهابن

عهدفيالارضمحيطقاسالذيالفريقبينمنوكانوا

جبلعلىأقيماخرمرصداالمأمونألشأكما.المأمون

بعدأخرىخاصةمراصدأنشئتثما.دمشقفيقامميون

الذيبغدادفيشاكربنمولسىأبناءمرصدمنها:ذلك

تم!صنواوفيه،قالصاأببابالمتصلالجسرطرفعلىأقاموه

أعمر.اعروضمنالأكبراالعرضحسابامعتخراجمن

سامراءفيمرصداأيضاشما!صبنموسىأبناءأقامكما

أخحومشاصورتحملأصش!سلاكرويةآلةبداخلهكان

قبةفينجمغابكلما!!ان"المائيةأغوةباتداروسطها

الكروية.للالةالأفقيالخطفيصورتهظهرتالسماء

دارلستانفيمرصداأيضاالبويهيالدولةشرفبنى

الفلكيينأشهرومن.الشرقيعدالمرويسمىالممل!سة

والبوزجانيوالصاغانيالكوهيفيهبالرصدقامواالذين

عمليةأمموهياإلىعهدلماإنهويقال.والصوفيوالحراني

،الالاتبمختلفالدولةشرفأمدهأسداراهذهفيالرصد

رصدمنالالاتهذهبوساطةال!صهىتمكنوقد

وكانبروجها.فيوتنقلهامسيرهافيالسبعةالكواكب

المرصدهذافيتجرىالتيالرصدأعمالفيمحضراي!ضب

علىويوقعونوقضاتهاوحكمائهاالدولةعلماءبحضور

الله"بسمالمحاضرهذهأولنصيليوفيماالمحضر.هذا

أسفلفيوشهادتهخطهثبتمناجشمع.الرحيمالرحمن

،والكتاب،العلمأهلووجوه،القضاةمنبمالكتابهذا

-الميمونالنترقيعدالربموضعوالمهندسمينا!نحم!ت،و

الملكمولانادارمنالبستانفي-وسعادتهبركتهاعدهعفما

شرفشماهنشاهالنعمووفياشصور،الأجلالسيد

يومفى،السلاممدينةمنالشرقيبالجانب...الدولة

وثلاثمائة،وسبعينثمانمعنةصفرمنبقيتاأطيلت!تاسمبت

ومائتينألفسنةحزيرانمنعشرالسادسأجوماوهو

منشاهدوهفيماالأمرفتقررأسلإسكندر.وتسعينوتسع

الكوهي،رسحتمبنويجنسهلألوعنهاأخبراكتيالأدأصةا

السرطانرأسالشمسمدخلصحةعلىدأتأنعلى

التيالماضيةالليلةمنسواءمعتدلةاحدةرساعةمضىبعد

جميعاواتفقوا،ال!ضابهذاصدرفيصورالمذصاحسها

حضرجمئمنلحملمأنبعد،بهوالثقةأرزأ!كأضيقناعلى

الصناعةبهذهتعلقلهممنوغيرهموالمهندسينالمنجم!تمن

جليلةالالةهذهأن:بينهمفيهخلافلاتسليمابهاوخبرة

الدلالة،واضحة،الصنعةمحكمة،المعنىلدلعةالخطر،

عرضتالتيالالاتجميععلىالتدقيقفىزائدة

الأمرفيالغاياتابعدإلىبهاوصلقدوأنه،وعهدت

بعديكونأنبهاالرصدوأدىالمقصود.والغرضالمرصود،

وخمسيندرجلممبعالسرطانرأسمدارمناشأسسمت

ذكرهتقدمالذيالموضععرضي!صنوأن،ثانيةردقيقة

قطبارتفاعهووذلك..وكذا.كذا!يهالصدووقع

ونحماللهوحسبناالموضعهذاأفقعنالنهارمعدل

حيل".الو

أقامهالذيكمىالحطالمرصدالشهيرةالمراصدومن

بهعملمنوأشهر.بالقاهرةالمقطماجبلعلىأسفاطميونا

!شةمنبأرصادفيهوقام،المصريالصفدييونسابن

التىالمراصدأشهرومن.أم600-099هـ،0793-38

وهومراغةمرصدالهجريالسالغالقرنأواسطفيأقيصت

إليهعهدالذيالطوسىالديننصيرببنائهقامالمراصدأكبر

عليها،استولىالتيالممالكجميعأوقافمراقبةهولاكو

ريحا!و!ىاي!ا!لىالصيروصع

عليهاعتمدتالديالإيلخاني

طويا،.رماا!لكاليأ!رو،

أ1361،هـ1225،5077ءهـ6225

ا!جمةاالآلاتمركتيرااحتماطرااساحتر

.تالاتحاططعردةاليواقيتقصسدومتلى

ال!طشىالدي!غياترصد

وقع!اتالتلاتةال!صسوشات

ال!.ة.هدهكي

م041أ-6048هـ،81أ590-8



523)الفلك(والمسلمينالعربعندالعلوم

لأزياخاسماءأولجلى

الزيج

الكئبرهندالسند

الزيجتكمله

التريجكاب

الصغيرالزيجاهسممحنع؟الحاسبحبمثىزيج

علىجمنسندزيج

الكسغيرهندالعمهند

الصغيرالزيجاليكئير؟الزيج

الدينجمالىزيج!

الهكئيرالزكجالصمغير،المزدج

المكمالسالزيج

الجامعالزيح

الشيامل!البغدإديالعضدي1النرئاك!ثريون

الشامل

أطاكيمالكئيبرالزيبم

السفابنئر!ج

حيشزيبمتككملة

القاخر

الملكشاهىالزيج

الرضوافط

هندالسندعليصخمحرزيجه

العد!عالزيج

السنجريالمعتبرالزيج

ألمحمودي

الحارف!

القاسمي!

الإيلخاف!

الزاهي؟المكقرب

الأرلاحتاحم!

الصفار)ينزيج

التماطعاكنأزيجالحديدالزيجى

التعسهيلاتزيج؟الخاكاكهط

بلثأأولغأزلج!السلطانىالزبج

ضعةو!

حبيبفيإبراهيم،أسفزارىأ

شاكربنموسىأبناحر

الجو!رىسعيدبنالحباس

أ-لاصسبحيشالمروزى،

علىبنسمتدالطبأبو

موسىبنمحدد،ألحوالىنىممع

بوصعشرا4لبلضيا

الدقيجدإل،البخدأريالمتجم

العباسأبو،النيبرلزي

لشاربنمحمد،البتانى

الجبككوشجار

البغداديالشريفأعلماين

البوزجانىالوفاءألو

المصرىيو!ىابن

لم!كيئاالسهيعاين

البصرونى

النسوفيالقاصي

الخيامعمر

الفلكىرضوأفى

الصل!أبيبنأصيهالصلىأبو

العاينيالعدليأبومح!دلى4الحكيم

حمنلراعبد،نفىلخاا

أليغدأديالل!هبة

المهندسالحارثيالفضلىأبو

أ!يارليأسعاعل

الالولمميالدينفمحير

الدينيحم،اللبوديأبن

المغريىالدينمحي

الدمغارعبداللهبنأحمهدالمالثممأبو

الحسنأبوالشاطرأبن

جصشببنالدينغياث،الكاشي

روخشا"بنبكأولغ

ال!تهرل!يوضعهريخ

م7لأ1كااهـلح4

3"م،هـ؟12ء

3"مو؟وو؟أء

ولم،3هـ،22!

ولم38؟هـ،02

46"آهـ،2!2

88"مهـ24لا2

م9!لأ؟هـ594

م3319!،،1

م929هـ،31لا

،،م1كا!وو،.

م،89كايع!هـ،

م8،9هـ،3"ول

مأ."993،

مأ!34هـ،426

م501!هـ،424

م711"هـ،"4،

،2311هـ،513

م211لأهـ،82*

م1؟13هـ،941

م33591*هـ04

مأ1كامءهـ؟ح*

م1!13هـ،434

مأ2!3،هـ،9،

م1ك!.3،هـ،!،

م1؟،1هـ74لأ"

م21لاألأ،!،!

ماك!8!هـ،6ول!

،إبر،ء7!4،"

مإ*33هـ،37لأ

مأ214هـ5814

م9441!،3ءول

أفضلإليهوجلبالمرصد،هذاببناءقامالأموالتلكومن

المرصدهذافيعملواالذينالفلكيينومنالرصعد.آلات

الموصل،منالمرأغىوالفخر،دمشقمنالعرضيالمؤيد

ومحي،القزوينىالدينونجم،تفليسمنالخلاطيوالفخر

بالدقة،المرصدهذاأرصادواشتهرت.المغربىالدين

فيبعدهوماالنهضةعصرفيأوروباعلماءعليهاواعتمد

الفلكية.بحوثهم

أشمهرمنأوللكأنشأهالذيسمرقندمرصديعد

هذازودوقد،الهجريالثامنالقرنبدايةخلالالمراصد

وقد.زمانهفيالمعروفةوالأدواتالآلاتبجميعالمرصد

المتعددةالسماويةالأجرامتمثلبنقوشجدرانهإحدىزينق

البقاعشتىمنالناسيؤمهوكان.الإتقانفيغايةجاءت

بك،أولغواستطاع.آنذاكالدنياعجائبإحدىأنهعلى

يخترعأن،المعرفةفروعششىفىعالمانفسههوكانالذي

المرصد.فىالعاملإنوأعانتفعاليتهاثبتتجديدةالات

لغياثوعهدأم327هـ،727عامالأرصادفىوبدئ

باجراءروميزأدهوقاضيالكاشيجمشيدبنالدين

فلكيوبهاقامالتيالأرصادبعضل!محيحالأرصاد

ماعلىللحوادثالتوقيعاتحسابكانحيث،اليونان

نفسه.أولغبهاقامالتيوالأرصاديتفقلابطليموسقرره
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باسعمالمعروفالزيجالمرصدهذاإنجازاتأهمومن

.عديدةقروناساريابهالعملظلالذيالجديدالسلطاني

أحرىمراصدهناككانتتقدمماإلىبالإضافة

مرصدمنهابمالإسلاميالعالمأرجاءشتىفيمبتوثةخاصة

فىالدينوريومرصد،الشامبلادفيالشاطرابن

البيرونيومرصدأيضا،الرقةفىالبتانيومرصد،أصبهان

بلادرومصرالأندأ!سافىوغيرهاالأعلمبنى!مرصد

أسبلغواوالمسلمونالعربالعلماءي!شلم.الرصدآلاتر

المتوافرةالآلاتأفضلاستخدامهملولادقةمنبلغوهما

،وطوروهغيرهممناقتبسوهالالاتهذهبعض.آنذاك

صنفمنأ!لماءاومن.اختراعهممنكانآخروبعض

أسديناتقيمثلبنفسهاخترعهاالتيالالاتفيكتبا

التيالالاتب!تمنالرصدآلاتعنكتبأوالراصد،

مؤأغاتهأحدفىال!!اشىالدينكغياثوذلكعنها،كتب

وأشهر.العجبةالالاتك!ابفىالخازنأوبالفار!ية،

هى:مراصده!اشىاستخدموهاالتىالفلكيةالالات

جسمهىراشاصد،أ!ديناتقىصنعمنوهى.اللبنة

أش!صاكباوأبعادال!صليالميللقياستستخدممستو،مرلغ

البلذان.وعرض

وهياشاصد،الدينتقىصنعها.الاعتداللةالحلقة

،المعدلدائرةعلىأقواسبهاتقاسمحوروسطهافيحلقة

الاعتدالى.التحويلبهاويعلم

أربعوهيالراصد؟الدينتقيصنعهاالأوتار.ذات

أنهاإلا،الاعتداليةالحلقةعنتغنىمربعاتأسطوانات

أيضا.الليلتحويلبهاليعلمتستخدم

أعفمأوهي،زيالمررخلفابنصنعها.الحلقذات

فيصنعترصدآلةأولإنهاويقالومدلولآ،هيئةالالات

دائرةالأولىتمثلنحاسيةدوائرخمسوهي.الإسلام

الدائرةوالثانية،الأرضفيمثبتةوهيالنهاربمنصف!

دائرةوالثالثة،الكواكبسممتبهاويعرفالشمسية

دائرةوالخامسة،العروضدائرةوالرابعة،البروجمنطقة

الميل.

علىمنتظمةمساطرثلاثوهي.الشعبتينذات

.الارتفاعبهايعلمكرسي

وهي،المسلميناختراعمن.والارتفاعالسمتذات

.والارتفاعالسمتزاويتيلقياسآلة

انتظاممنتظمت!تتيرمسص!إمنتتألروآلة.الجيبذات

الشعبتين.ذات

وهيالراصد،الدينتقياختراعمن.بالناطقالمشبهة

وتتألف!،الكوكبينبديئمابعدمعرفةفيالفوائدكثيرةآلة

الشعبت!ت.ذاتانتظاممنتظمتاناثنتانمساطر:ثلاثمن

حلصالنصنعهاوقد،الإسلامفيصعترصدآلةأولالحلقذات

.يا!رور

لمرصدالكاشىالدينعياثصنعها.المناطقطبق

الكواكبتقاويمعلىللحصولوتستحدمسمرقند،

وخلافهما.والكسوفمإلخسوفوبعدهاوعرضها

القبلة.واتجاهالصلاةمواعيدلتحديدآلةالأرميلاد.

اشوايا.لقياسآلة.المعضادة

بوساطتهايمكنالشاطرابنصنعها.اليواقيتصندوق

الوقتوكذلك،خاصةالقبلةواتجاهعامةالاتجاهاتمعرفة

الفلكية.والمطالع

.المصريالصفدييونسالنصنعها.الثقبالربذو

الرئعليهايطلقدائرةرلغمنتتألفآلة.المجيبالربع

البرونزأوالجيدالخشبمنوتصنعالمقسطر،والربعالمقطوع

فيالبروجمعرفةجانبإلىوتستخدم،والفضةالذهبأو

وخلافها.الأعماقومعرفةالمثلثاتحساب

طورهاالتىالالاتأهممن.الشمسيةالمزولة

مبنياالنهارساعاتخلالالوقتبهاويقاس،المسلمون

لمالتيالالةهذهالفلكيونطور.الشمسظلعلى

وصباحامساءالسادمعةعندإلاالوقتتضبطتكن

خاطئة،ف!صانتالنهارلحماعاتبقيةأمافقط،

توصلواالكرويةالمثلثاتحسابمعادلاتوبا!شخدام

التالية:المعادلةإلى
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حا*(الساعة)زاويةظا-الشاخصخيالزاوية

(.المكان)عرض

كالمزولةالثابتةا!لزاول:المزاولهذهمننوعينوطوروا

الكروية.والمزولة،الامشوائيةوالمزولة،الرأسيةوالمزولة،الأفقية

ومنهاباليد،يحملمامنهاأنواععلىوهي،ا!لتنقلةوالمزاول

ماومنها،الظلبحسابيعملماومنها،الجيبفىيحملما

علىأبوالحسنألفوقدالشمص!.ميلبحسابيعمل

ومنافعها.المزاولأنواعفيهتناولكتاباالمراكشي

علماءاستخدمذكرهاالسابقالالاتإلىبالإضافة

الربعمثلأخرىرصدآلاتوالمسلمونالعربالفلك

التامالربع،الرصديالبنكامالنقبتين،ذاتالمسطري،

الزرقاليإلىتنعسب،والزرقمالةالشاطرابناختراعمنوهو

الكرسي،ذاتالأفاقي،الشكازي،،الأندلسيالفلكى

المظفربنالمظفراخترعهاالتىالالةوهي،الطوسىعصا

مسطرةوتشبهأم(،412هـ،016)تالطوسي

صالمصريالفلكىواخترعها،المعدلودائرة،بالحط

علىمدرجمقياسوهى،السدسوذات،الوفائيالدين

الثمن.وذات،الدائرةمحيطسدسطولهقوسهيئة

وكرة،الصوفيكرةمثل.والسماويةالأرضيةالكرات

علموكرة،صقليةملكلروجرصنعهاالتىالإدريسي

الخشبمنوصنعهاام(681هـ،456)تقيصرالدين

رضوانوكرات،المرصودةجمئالكواكبفيهاورسم

عليهاونقشالأصفر،النحاسمنالمصنوعةالفلكي

العرضدوائرعليهاورسموصورها،المرصودةالكواكب

بالذهب.وطلاهابالعربيةوأسماءهاوالميول

الإسكندريةبمدرسةاليونانيونابتكره.الأسطرلاب

.النجومقياستعنييونانيةكلمةوهي.م،ق032نحو

اهتمواالعربإلىالفلكعلمالولما.الأسطرلابانظر:

بدائيةكانتأنبعدأيديهمعلىوتطورتالالةبهذه

حبيببنإبراهيمعربياأسطرلاباابتكرمنوأول.بسيطة

الحلقة،ذاالأسطرلاباخترعالذيفهو،الفزاري

منأنواععدةالعربطوروقد.المسطحوالأسطرلاب

الخطيالأسطرلابالمثال!مبيلعلىمنهاالأسطرلاب

مثلعنهاتتفرعأنواعمنهاولكل،الكريوالأسطرلاب

والاسي،والعنكبوتي،والعقربي،والزورقيالمسرطن

والطوماري،،والتام،والشماليوالجنوبي،والأسطواني

والجامعة.،والمغنيالقمر،وحق

اذأيضاويسمىالمسطحالأممطرلابيتألف

قرصمن،الاسطرلاباتمنصنعماأولوهو،الصفائح

اسمهاعروةوله،لممم2و.01بينقطرهيتراوحدائري

الأسطرلابلتعليقتصلحعلاقةأوبحلقةمتصلةالحبس

وهيالأمتسمىقطعةوبه،رأسيوضعفىيكونبحيث

وهذه.الصفائحبقيةعلىتحتويالتىالسفلىالصفيحة

،العنكبوتأوالشبكةتعلوهامستديرةأقراصالصفائح

شرائطمنتتألفأخواتهافوقموضوعةصفيحةوهي

ومواقعالبروجفلكظاهرامعهيبقىبشكلمثقبةمعدنية

فهو،الفزاريحبيببنإبراهيمابتكرهمنأولالعربىالأسطرلاب

المسطح.والأسطرلابالحلقذاالأسولاباخترعالذي

.البروجفلكتمثلالتيالكبيرةالدائرةوهى)العمكبوت(الشبكة
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المغربيأسطرلاب

المحور.حوللحريةتدورالتيوالشمكةالأسطرلابوجه

(ةلقاعدا)لأسطرلاباظهر

المكرمةمكةلعرضالصفيحة

المنورةالمدينةلعرضالصفيحة

.الروحأسحاءعليهامقرلةالشبكة
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اأسماءوجهيهاأحدعلى،القبلةتحديدأسطرلاباتأمثلةمنالنامةالقبلة

القبلة.اتجاهإلى

شرائطمنتتألفالشبكةوهذهوأسماؤها.الرئيسيةالنجوم

تشيرعديدةبأطرافتنت!فنيشكلفيقطعتمعدنية

هناكثم،شظيةالطرفويسمى.النجوممواقعإلى

الظهرمركزحولوتدورالعفمادة،أيضاوتسمىالمسطرة

ارتفاعمنهايؤخذبشطةمنهماكلينتهيذراعانولها

الساعاتخطوطالصفائحجانبإلىورسمت.الشمس

الاستواء.وخط

علىمقصورأاليونانيينعندالأسطرلاباستخدامكان

لكنوغيرها.والبروجالنجومارتفاعمثلمعينةاستعمالات

يتعلقمامنهااستعمال003علىيزيدمالهذكرواالعرب

بشؤونيتعلقماومنها،القبلةاتحاهوتعيين،الصلاةبأوقات

الملاحة،وفي،الجبالوارتفاعالآبار،عمقوقياس،المساحة

والتواريخ.الشهوروحساب،والعرضالطولدرجاتومعرفة

نامة،القبلةعليهأطلقماالقبلةتحديدأسطرلاباتأمثلةومن

أحياناتكونأنهاغير،الشكلدائريةالاأ،هذهتكونماوغالبا

مثلالإسلاميةالمدنأسماءوجهيهاأحدعلىيكتبمستطيلة

وعلى،الإلمملامىالعالمبلادوبقيةوالجزيرةوالعراقإيران

اتجاهإلىتشيرإبرةوسطهاوفي،الأربعالجهاتألاخرالوجه

.المطلوبالمكانفيتضبطعندماالقبلة

الفلكيينمناشتهر.مؤلفاتهموأهمالفلكعلمرواد

العلمهذافينبغواالعلماءمنعددوالعربالمسلمين

تشيرإبرةوسطهاوفىالأرب!الجهاتالآحرالوحهوعلى،الإسلاميةن

أكثرالعلوممنكانالعلمهذأولعل.مبتكرينفيهوكانوا

بصماتنرىففيه،العالمنطاقعلىالمسلمونفيهاأثرالتي

التيوالنجومالمصطلحاتأكثرأنفيتتمثلواضحةعربية

تحملمازالتوغيرهااللاتينية،الوسطىالقرونفيعرفت

المصطلحاتجدولانظر:.عربيةأسماءاليومحتى

الفلك،علمفىالمستخدمةالعربيةالمسمياتذاتوالنجوم

المقالة.هذهفي

التصنيفعلىالمنصورعصربعدالعلماءعكف

هؤلاءمنوكانالمراصد.وبناءألالاتواختراع

الأسطرلابفىكتاباصنفالذياللهشاءوما،الخوارزمى

زيجاألفالذيمنصورأبيبنويحيى،النحاسيةودوائره

والبتاني،،وبنيهشاكربنوموسىعلى،بنسندمع

الصفا.وإخوان،والصوفي

هذهتغطي.الهجريالخامسإلىالثالثالقرنمن

علمتطورفيأسهمواالذينالعلماءبعضإنجازاتالحقبة

فيهانبغحقبةوهي،الزرقاليإلىالخوارزميمنبدءاالفلك

منهمالعلمهذاتطورفىكبيربقسطأسهمواعلماء

المصرييونسوابن،والبوزجانى،والصوفي،المجريطي

وغيرهم.

عهدفيم(846هـ،232)تالخوارزميظهر

والجبر.والحسابالفلكفىآلفمنأولوهو،المأمون
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مؤلفاتهموأهمالفلكعلماءأشهر

الفلكى

موسىبنمحمد،الخوارزمى

الكندي

وفاتهتاريخ

م648هـ،322

م866هـ،2،2

الكوفيمشمرأبو

يموريلدا

لعباسادوأ،لسرخسىا

الحالسبحبشالمروزي

العباسأدو،النيريزي

عبداللهبوأ،البتالي

قرةبنثابتبنإسحاقأبو

سهلأبو،الكوهى

الحسنأبرالجبلىكوشيار

العدلىالحكيم

الصوفىعبدالرحمن

الوفاءبوأ،البوزجائ

الخضربىمحمدأبوالخمجري

ليقالزرا

المصريالصفدييونسابن

أح!دلنمسلمة،ألمجريطي

النسويالقاضى

منصورنصرأبوالأمير

سيناابن

الهاشميالقبيصيالصعرأبو

عمربنأحمدالصفارأب!

الحسىأبوالهيثمأبن

م886،هـ272

م598،هـ282

م998،هـ286نحوسنة

م229،هـ031نحوسنة

م،239هـ311

م،929هـ317

م469،هـ335

م619،هـ035لحوسنة

م619،هـ035

م619،هـ035نحولسة

م869،هـ376

م899،هـ388

م0001،هـ093

م9901،هـ394

م7001،هـ793

م7001،هـ893

أم030هـ،042سنةنحو

أم340هـ،425سنةنحو

م3601،هـ428

مأ930هـ،043سمةنحو

مأ930هـ،043لسةلحو

مأ930هـ،043

جمعالصغيرهندالسندباسمالمعروفالزيجوضعوقد

خالفوقد،واليونانوالفرسالهندمذاهببينفيه

المنقول)سدهانتا(الأصلىهندالسندكتابهذابمؤلفه

علىتعاديلهفجعل،والميلالتعاديلفيالهنديةعن

مذهبعلىالشمسميلوجعل،الفرسمذهب

.الكتاببهذأشهرتهوذاع!،اليونانىبطليموس

مؤلفاتهأهم

.البلدانتقويمكتا!؟الخواررمىزيج

بالهندسة؟الأسطرلابصنعة،المحوميةالأوضاععلل

أكلها-القبلةوسحتالنهاردص!خطاستحراح

رصائل(.

.النجومأحكامعلمإلىالمدخل

حميفة،أبىزيج،والروالالقبلةكتاب

فلكفيالحركةإبطاءالمجومصماعةإلىالمدخل

مختصر،الهيئةفيكتاب؟الأفلاكتركيب،اضوج

.النجومعلم

.والأجرامالأبعاد،أ!لأسطرلابعملكتا!

المدخلالجو؟أحداث،المجسطيشرح؟القبلةسمت

المجوم.علمإلى

زيج؟الكواكبتعديلبمالسروجمطالعمعرفة

الكواكبفيكتاب،العالمهيئةكتاب؟الصابي

السبعة.

المجسطي.كتا!أغراض

الأسولاب.صنعة

الجامع،الزيج؟الحجومأحكامفيالأصولمجمل

.الأسطرلابمعرفةالمجوم،أحكامصناعةفىالمدحلى

العدلط.الزيح

.الثافالكواكبكتاب

المجسطى.؟الفلكمنالدائرةمعر!ةبمالكامل

الميلتصحيحفيرسالةالف!ك؟فىالشاملةالآلة

البلد.وعرض

الزيجية.الصحيفة

الحاكمى.الزيج

الحكيم.عاية؟الأسطرلابرسالة

الفاخر.الريج

الفلكئة؟القسيمعرفةفيرسالةالشاهى،ألمجسطي

ألمجنح.السرطانىالأسطرلابفيرسالة

الآلةرلممالة،الكليةالأرصادللمجسطى؟ألمحتصر

أحكامإبطالكتاب؟السماويةالأجرأمبمالرصدية

..النجوم

.النجومأحكامصناعةإلىالمدخل

بالأسطرلاب.العمل

فيرسالةالقمر؟مناظراختلاف،الكسوفصورة

.بالحسابالقبلةسمت"الكواكبأضواء

كتابمنهاأخرىمؤلفاتالفلكعلمفىوللخوأرزمى

اراءفيهشرحالذي،البلدانتقويم،الخوارزميزيج

.بطليموس

المجسطيم(109هـ،288)تقرةبنثابتاختصر

فيجمعهابغدادفىدقيقةأرصادبعملوقاملبطليموس،

السنةوطولالشمسحركةفيهاواستخرج،مؤلفاتهبعض



مؤلفاتهموأهمالفلكعلماءأشهرتابع

الفلثي

الريحانأبوالبيروني

الخيامعمو

الصلتأبيبنأمية،الصلتأبو

بشبرأبيأيويكر،الحرفي

جابرسحدلىالأفلع،إفي

الأندلسيطفيلابن

يرالمهندبوالفضلأ

االراز!الدينكخر

الطو!ميالدينسرف

يوئسبرالدبنكمال

المرأكشيالحسصر،

الدىنجماللبودى،ابرو

الطولسيالديننصير

المبربطالدبنصحي

القز،يني

الشيرازيالدكأقطب

المراكشيالبناءأبن

الد!علاءالشاطرابن

الدهـالكاشيعيا!

الروممطزاد،تاضس

العباكسأبوالمجدى)بن

روخ8شابنبكأولغ

العامليالدينبهاء

القامسالد!فيشصمرالروداني

تحوسنة

لا

هـ،44

هـ،81

،!42

هـ؟ع!8

كاوو،4

هـ،هول

،ءهـ4

هـ،6،

هـ،6"

هـ،63

هـ؟67

،!،7

هـ،68

وفاتلا

م4801

م1121

م1134

م113ول

مء114

ء"11،

م2،12

أم9"2

أم9!2

م1242

م2،11

م1271

م12لأ4

ام28

م3831،هـ682

م1131لأهـ،ا،

م1321،هـ؟93

؟م3ءلا،لأهـ37

أم!،424"2"هـ

م1431،هـ835

م،1447هـ،*8

تم39144ء8!،

م4؟2،1أهـ631

م49،83،1!أهـ

فيمؤلفاتهومن.البروجدائرةميلوحعسب،النجمية

،النجومعلمفيمختصرالهييئة؟علمفيمختصرالفلك

حساب،الكسوفعلة؟البروجفلكفيالحركةإبطاء

وغيرها.والقمرالشمسكسوف

ت)المشهورالصابيالزيجصاحبوالبتانى

كثيرةمواقعحققوأالذينمنوكانم(929هـ،731

952)الفلك(والمسلمينالعربعندالعلوم

مولفائهأهم

فيالمعسعودي؟الباكيهالآممارالتنجمهم؟صتاعهلأواثلالئقهيم

القمر"متازلتحقيوبالأكحالرلاب؟الثمل؟والنحومالهيثة

"ملكشاهزيج

بالأسطرلأب!العملفيرسالة

.التبصرةفلاك؟9اتثسيمقىالإدرأكصئتههى

المجسص!إصلاحم!فيطالهيثة

يثظافي.بن"كط

برصقالهإ.الهلالرفييةالتمويم،ربزمعرفه

والئهجومءالغلكصعلمفىالمكئومالسر

فيرساله؟بهوالعدلالمسطحالأسهطرلابمثرفه

الخهطي.الأسولاب

.النجومثيالسلطانيةالأسرإر

المباد!ئىجاصهع؟الهلالرويةفيالثملتلخيدىرسالة

الميثات،علمفيوالغايارز

المي!يالمقربىالزيجع!الشاهيالزيجاكتصالىفىالرأهي

إلمجبرب.على

علمكيالتذكرةابريلخانى،زيج؟الفلكظاهرالى

النجومفيالتسهيل؟الهيئة

تس!طيع،النهجومأحكامفيالمعغيرالجامع

كتابالمواليد؟حكمفيالمفيدالمدخل؟الأسطرلاب

.المجاجرعي!الأهـياخ!ثاج؟النجوم

الخلوكات-ررعجا

الهيئ!؟فيالتبمصرة؟الأفلاكدرايهفيمالإدرالمثفهـحاية

ال!يئة،فيالشاهيةالسحفة

الكؤ)كبققويمفيإليعسارة؟و)ستعمالهالأسولاب

؟الحروفوطيائمعالنجوبممدخلالقبله؟تحديد؟السيارة

!الئجومأحكام

المجئب؟بالربعالعملفىالمقئبإلضاع4الجديدالزيج

الجامع.بالربيالعملفيمالسامعنز!ة

التسهـيلاتزيجالسمماء؟!ملمرسالةالحد)ئبئ؟نزهه

الهيثةءملخ!ررشرح

صحاعهفيإليتيبمالدرالدأئر؟بربعالعملفيالحافرإرشاد

،الهلالوروبهالوقتصرفةفىالأقوالحلاصة؟التقويم

كوركانىأ!)زيجالسلالانجماالزيج

الأسطرلأبية*الرساله؟الأفلاكلشريم

فيالألبابأوليتحفه؟الأسطرلابكيالطلاببهجه

بالأسولاب،العدل

والكواكبالقمرحركاتبعضوصحح،النجوممن

الشمسى،الأوجثباتفيبطليموسوخالف،السيارة

الاعتدالية،المبادرةلحركةتبعيتهعلىالدليلأقاموقد

علىبطئاتغيراتتغيرالزمنمعادلةأنذلكمنواستنتج

،النجوممطالعمعرفةكتابمصنفاتهومن.الأجيالمر

الكواكب.تعديل
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اذوالنجومالمصطلحات

الجمأوالمصطلح

)الظليم(اضهرأآخر

الإكليل

آلمية

الفرسرأدف

البضطير

لعمقبنات

الجوراءبيت

التمين

النياط

الجبة

الجبهة

الجدي

الجمب

الدبران

الدلف!

اليمنىالذراع

الدلب

الجديذنب

العقابذنب

الثعبانرأس

الجاقطرأس

الحاخرأس

الرايهما

الراقص

الأسدرجل

الرحل

الكرسىذأتركبة

العواءزاوية

الحقربزبانتي

الطرفسرطان

!االدالسعد

السعودسعد

الملكسعد

الأعزلسماك

السمت

المسموت

السها

الحبارسي!

الشب

الشرطان

الشعرى

الشماريجع

الشوأ،

الدجاجةصدر

الكرسىذاتصدر

الأسدظص

العذراء

الفلكعلمفيالمستخدمةالعربيةالمسمياتت

بالإنجليزيةالمقابل

طهـحث!ع!ءع!

أ!؟؟،ا

طهـالأ،

،،!!أ3

!ه4ء!ول

!!ولص!ا!!3ء،م!

ص!!ص!،4!!لما3س!

رر!أل!أول

ولالا،+!،

4)كالا"،

اول:4؟ءأ

41ء!اول

طهـا?،ا4لأ

ول؟ء14،ا!ول

!ء"ااط+!ا3

ولا4!ءحاهول

"ء،اعلأ

س!!،اكاس!ل!ا-!41"

!ءولح5ل!ا-ه؟!5

"،3ها"4+

"!3ولكااس!،/اهأأ

"!3ولا؟ة!لاء

س!ا-"ذ4"

اك!-وللهكل3

"!!!ااول3

ن!:14

لا"!ك!؟،ي!

2ة*،ول-4"مم!اء

ولل!؟ص!3ط"!كل؟*ا

ولا-+ء"

*؟ء14ا

3"4ول3ء!4

3،،4!)-7ص!ازك!

93حا،لأا3ة!،4أ3

ول2أ،+لما،؟(2ص!ا+،،ا")

ولثالأثا+،

أولح"ه

3ح4،

ولحاط،لأ3،

3؟ء4،ع!ول

ولا3ث!4،+ااكل!3ط

،م!3ول،ا!

3ء4ع

3ح،ك!ء4ا"

يا!!"

ول41،!؟

النجمأوالمصطلح

الجوزاءعريق

راممطعرقوب

العضادة

العقرب

الحيةعنق

راميعيد

الغول

الفخذ

الفرق

الفرقد

الفكة

الحوتفم

القائد

الثورقرن

القطربوس

الثاليةقفزة

القيس

الكاس

الجوراءكرسي

الخصيبكف

الراممطكلب

الكور

الكوكب

اللسعة

المئزر

المآق

الإرارمراق

الحبار!رزم

الفرسمرك!

اطفرد

المقرر

المقسطرأت

الحبلمنطقة

العسانذوالمنكب

الميزأن

التارارأد

الماطح

لطائراالنسر

المصل

النظجر

النهال

قللصا

لهمعةا

قعلواا

لوزدا

ميةمالأاليدأ

الخلعيةأليد

بالإيخليزيةالمقابل

ول33ط

ول؟*كل!3

حول344لا4ح

ص!كلر؟*3

؟لثا،31لا،+-اس!

ول،أكهـ

ا!!أك!

!?حث!ع)4!؟كأ

اول3ط"أط

ك!؟3ء"ع

ول94،ححءفى

ثارر!عء-؟هول4

كلهـ*!لا"

لا،،+8

كهـ،؟لاكال!،3ه3

ل!؟9!طلي!اء

ك!زح!3

أول!ء3

لأح33*

س!ث!9!

فدأحس!ا؟

ك!*88

ك!هء؟،ث!

طلا3لأث!

!م!اء!ء4

ك!4*!لأ4ح

7ءالاا!لا)!-24!!

ثلا8س!ع!ىء

يي؟"!-ل!

!!لم9ء44مصر"

ثل!س!!ص!-،2

ول1لأى4ء،(لاول(!ك!؟

ول4*4ء"!

ي!ولء?أألأ4ء

فالا،?ول

!"*،2ء4

هـ3(-لالم!؟،ء

ول؟!-كأ

عأ-لمح*3(

لأ*فه3

،43،م!ءا

)الاء3ءاس!ع

"-)وللأس!!

ليمم!**لا

س!43!غ"ه

ص!8343ء؟8ءه3
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(م899هـ،388)تالبوزجانىالوفاءأبواكتشف

معادلةسميتالقمرمواقعلتقويمالمعادلاتإحدى

للخللاكتشافهالفلكعلمفيإسهاماتهأهمومن.السرعة

إلىبعدفيماأدىالذيالاكتشافوهوالقمر،حركةفي

المؤرخونظلوقدوالميكانيكا.الفلكعلمىنطاقاتساع

أهـ،10.)تبراهىتيخوكانإذافيمامختلفين

الاكتشافهذاصاحبهوالدنماركيالفلكيأم(106

نأالدقيقةالتحرياتبعدحديثاثبتأنإلى،البوزجانىأم

أشهرومن.البوزجانياكتشافمنهوالثالثالخلل

بمالفلكمنالدائرةمعرفةكتابادفلكفيمؤلفاته

المجسطي.كتاببمالشاملالزيجبمالكامل

(أم700هـ،893)تالمجريطيأحمدبنومسلمة

القعاليمعلومإدخالإليهينعسبالأندل!س،علماءمن

بزيجعنيوقد.الأندلمسإلىوالسحروالكيمياءوالفلك

ثمالعربيةإلىالفار!ميةاسشينمنوحولهالخوارزمي

فىرسالةالفلكفيالمؤلفاتمنوله،وأصلحهاختصره

زيجمنالكواكبتعديلاختصار،الأسطرلاب

البتاني.

هـ،7!3)تالمصريالصفدييونسابناقتفى

الساعةرقاصمخترعوهو.البوزجانىأثرأم(700

لهالفاطميونبنى.الثقبذيوالرلغ)البندول(الدقاقة

هـ038مشةمنأرصادهفيهأجرىالقاهرةشرقيمرصدا

الزيجسماهزيجاالمرصدهذاووصثيهـ.793إلى

هـ،141)تاللهبأمرالحاكمإلىنسبةالكبيرالحاكمي

وأثبتوالكسوفاتجمئالخسوفاتفيهوضمام(020

.البروجدائرةميلوحسبالقمر،حركةتزايدذلكمن

الفرنسيةإلىالحاكمىالزيجبترجمةكوسانوقام

بنيحيىزيجأصلحالذيهويون!وابنأم(.08)4

قبلطويلازمنامصرفيبهعملالزبالذيوهومنصور

الحاكمي.الزيجظهور

(أم90!هـ،)394الزرقاليالنقاشاسحاقأبوكان

الخامسالقرننهايةفيوالرياضيينالفلكيينأشمهرمن

فيسميماواضجعوهو.الميلاديعشرالحادي،الهجري

فيطليطلةمدينةإلىنسبةالطليطليةباللوائحالفلك

ممناممتقاهاالتيالمعارفعلىاللوائحهذهوبنى.الأندلس

وقدوغيرهما.والخوارزميكبطليموسالعلماءمنسبقه

كتابوله.الفلكيةأرصاداتهنتائجاللوأئحهذهفيسجل

نحوعلىالأسطرلاباستعمالفيهابينالزيجيةالصحيفة

لممميتالةالأسطرلابمنوالعلىواخترعجديد،

نأعلىبدليلجاءمنأولوهو.الزرقالةأوبالصفيحة

تبلغالثوابتللنجومبالنسبةالشمسأوجميلحركة

دقيقة.8.12هوالحقيقيالرقمأنبيددقيقة.4012

تغطي.الهجريعشرالحاديإلىالسادسالقرنمن

فىأسهمواالذينالفلكعلماءبعضإنجازاتالحقبةهذه

والطوسيالخياموعمرالخازنمنبدءاالعلمهذاتطوير

والروداني.والكاشيبأول!كوأنتهاءوغيرهم

سماهفلكيازيجاالخازنعبدالرحمنأبوالفتحوضع

سنةنحوسنجرالسلطانإلىنسبةالسنجاريالمعتبرالزيج

الدقة،غايةفيأرصادأفيهوجمع.أم11ءهـ،905

مؤلفاتلهوكانت.السنةلتلكالنجوممواقعوحعسب

الحكمةميزانمؤلفاتهأهمومنالرصد.آلاتفىشهيرة

جهازأهمهامنالميكانيكافيأختراعاتولهالميكانيكا،في

والماء.الهواءفيالأجساموزنلقياس

إلىالفلكفيام(121هـ،515)تالخيامعمربرع

ملكشاهالسلطان.دعاهأخرىوعلومالشعرفينبوغهجانب

التقويميإصلاحالريمدينةفىشيدهالذيالمرصدإلى

راتبالهملكشاهوخصص،ذلكفيالخيامونجح،الفارسي

والعكوفالناساعتزالمنبهتمكننيسابورخزيخةمن!شويا

الرياضياتفيكثيرةتصاني!وللخيام.والدراسمةالبحثعلى

.ملكشاهزيجالفلكفيأهمهاومنوالشعروالفلسفة

هـ،533)تالأندلسيباجةابنالفيلسوفكان

أوأئلفىالاندلسفيظهرواالذينالأعلاممنام(913

الفلكفينبوغذأوكان،الهجريالسادسالقرن

أولوهو.والفلسفةالطبجانبإلى،والرياضيات

الوسطى.العصورفىوالفلسفةالدينبينيفصلفيلسوف

الميولضددفعةالأندلسفيالعربيةالفلسفةوأعطى

لدىوبالتاليرشدابنفكرفىتأثيرلذلكوكان.الصوفية

أقوالإليهنسبتوقد.الكنيسةوفلاسفةالنصرانيةالفرق

لهوكانت.بالسموقتلوهبالزندقةمنافسوهفيهااتهمه

وانتقده،الفلكفيبطليموسنظامعلىقيمةملاحظات

بهتأثرأنذلكجراءمنوكان.فيهالضعفمواضعوأبان

باجةابنقولدفعهالذيالأفلحبنجابرمثلتلاميذه

بالحركةيقولجعلهمماالبووجيوكذأ،المجسطيلإصلاح

عليهاسارالتيالويقةفىواضحاأثرهكانكما.اللولبية

.يقظانبنحيفيطفيلابن

هـ،533)تالخرقيالدينبهاءاليسرأبويعد

القرنفيالفلكبعلمالمشتغلينأشهرمنأم(138

والجغرافيا،الرياضياتفيبرعكما،الهجريالسادس

تقسيمفيالإدراكمنتهىالفلكفيمصنفاتهوأشهر

ابننظرياتعلىأجزائهبعضفياعتمدوقد،الأفلاك

:أبوابثلاثةعلىالكتابهذاواحتوى.الفلكيةالهيثم

فيوالثانيوحركاتها،الأفلاكتركيببيانفىالأول

وغير،مسكونة:أقسامثلاثةإلىوتقسيمهاالأرضهيئة

التواريخذكرفىوالثالث،الخمسةوالبحار.مسكونة
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بعضترحمتوقدوعودتها،القراناتوأدواروتقسيمها

الفلكفيمصنفاتهومن.اللاتينيةإلىالكتابهذاأجزاء

وقسم،الأفلاكفىقسم:قسمينوقسمهالتبصرةأيضا

الثانيوفطبابا22ال!ولالقسمفيذكر،ال!رضفي

بابا.14

فقدأم(931هـ،453)تالإسطرلابيالبديعأما

فلكيةجداولآثارهمن.الفلكيةالآلاتصنعفيبرع

فيووضعهاببغداد،احسلجوقىاالسلطانقصرفيأنجزها

محمودرأصسلص!ااإلىنسبةالمحموديالزيجسماهكتاب

شعرهعلىغلبتشاعراوكانمحمد.بنالقاسمأبى

فيمعلوماتشعرهيضمنكانمافغالباالعلميةالصبغة

والهندسة.الفلك

(أم274هـ،672)تالطوديأررينأنصيرأنجز

قلعةفيسسجينوهووالفلكالرياضياتفىأعمالهأكثر

وإضافاتجليلةإسهاماتولهالمستعصما.عهدفىألموت

منكانالإيلخانيزيجأنويكفي.الفلكعلمفي

ومنأوروبا.فيالعلومإحياءشيعليهااعتمدالتىالمصادر

جرمي،الفلكظاهراتكتابالفلكفىمصنفاته

زبدة،الإيلخانىزيج،الشاهيزيجوالقمر،الشمس

بمالهيئةعلمفيالتذكرةبمالأفلاكهيئةفىالإدراك

.النجومفىالتسهيل

حر،071)تاكشيرازيالد-تقطبآثارأهممن

،الأفلاكدرايةفيالإدراكنهايةالفلكفىأم(131

هيئةفيالثانية،القدمةفىالأولى:أرئمقالاتفيوهو

.الاجراممقاديرفياشابعة،الأرضهيئةفيالثالثة،الأجرام

فيالتبصرةبمالهيئةفىالشاهيةالتحفةأيضاآثارهومن

الهيئة.فىالنصيريةشرحبمالهيئة

(أم375هـ،777)تالشاطرابنرسائلظلت

بصنعهاقامالتيالالاتوكذا،الفلكعلمفيالمتخصصة

فيآثارهأهمومن.والعربالشرقفيقرونعدةمتداولة

بالربعالعملفيالمغيبإيضاحالشاطربمابنزيجالفلك

العملفيمختصربمالأسطرلابفىرسالةبمالمجيب

نزهة،التامبالربعالعملفيالعامالنفع،بالأسطرلاب

العملفيالقنوعكفاية؟الجامعبالربعالعملفيالسامع

مرادمنبطلبوضعهوقدالجديدالزيج،المقطوعبالريع

فلكيةنماذجفيهالشاطرابنوقدم،العثمانيالخليفةالأول

بعدفيماظهرتأنهاإلاإليها،يسبقلموقياساتونظريات

هـ،أ093عامكينجديفيدواكتشف.كوبرنيكوسباسم

لكوبرنيكوسالمنسوبةالنظرياتمنكثيراأنأم079

أعوامبثلاثةذلكوبعدالشاطر،لابنهيالبولندي

فىعربيةمحطوطاتعلىعثرأم(739أهـ،)393

عليها.اطاقدكوبرني!صسأنمنهااتضحبولندا

التركستانبلادفيأوجهاالإسلاميةالحضارةبلغت

هذاوكانام(.944هـ،853)تبكأولنيعهدفي

عاصمتهفيبنىوفقيها.ومؤرخاواديبافلكيأالامير

أحدثإليهجلبأم042هـ،823عاممرصداسمرقند

هذافىموجودةالرلغذاتالةوكانت.زمنهفيالالات

فيأياصوفيامسجدقبابارتفاعارتفاعهاويبلغالمرصد

منالرصدم!ريقعملهأثناءبكأويخوتمكنتركيا.

هـ،727عاممنارصاداتهواستمرت.جديدةآلاتابتكار

زيجامنهاأخرجوقدأم435هـ،983عامإلىأم327

مواقيفيهحمسبالسلطانيأوبكأولغزيجسميشاملأ

ووضع،والكسوفالخسوفوكذأطى،أخةبابدقةأضجوما

والقمرالشمسولحركاتالثابتةأطنجومالحداهـأ!

المدنلأهموالعرضالطوللخطهوطوأصكواك!وا

ال!سلامية.

هـ،أ490)تالفاسيالدينشمسالرودانياخترع

دوائروعليهابمالتوقيتتبينالشكلكرويةآلةأم(683

ركبتوقد،الكتانبدهنالمموهبالبياضمدهونةورسموم

وتجاويفتخاريموفيهانصفينمقسومةأحرىكرةعليها

تحتهاكالتيمستديرةوهيوكيرها،البروجلدوائر

صالحةالاسحتعمالسهلةوكانتأخضر.بلونومصبوغة

فيهابينرسالةلهاآلفوقد.البلدانكلشيالأوهضاتااصبيان

استخدامها.رصنعهاكيفية

الرياضيةالعلوم

،والمسلمونالعربفيهابرعالتيالعلوممنالرياضيات

هذاتطورأممبابجملةمنكانتإضافاتإليهاوأضافوا

بفضلالعلمهذاتقدمفقد.الحديثالعصرفيالعلم

نأفبعدللميلاد.والعاشرالتاسعالقرنينخلالالعرب

عنبدلأالترقيمنظامعنهأخذواالهنودحسابعلىاطلعوا

الجمل.حسابأنظر:.الجملحسابعلىالترقيمنظام

حساب:أصولثلاثةمنينطلقالعربيالحسابوكان

كانالحاسبلأنالعقود.حسابأيضاويدعىاليد،

المعارفمنخليطايكونوقدالعد،حينأصابعهيعقد

حسابو.والرومالفرسعنأخذوهاالتيالحسابية

حركةإبانالإغريقعننقلالذيوهو،الترجمةموروث

وخصائصالجبرعنمتفرقةمعارففيوسمثلالترجمة

.قنواتعدةعبرانتقلالذي،الهنديوالحسابالأعداد.

العربوتبنىأشكالها.دونالحسابهذاأرقامالعربأخذ

إحداهماعرفتالأشكالمنكبيرعددبينمنسملسلتين

.1،2،3،4،5،6،7،89،وهيالهنديةلاللأرقام

،5،67،،1،2،3،4العربيةبالأرقامالأخرىوعرفت

والأندلسالعربيالمغرببلادفيالأخيرةانتشرت.89،
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التجاريةالمعاملاتخلالمنأوروباإلىانتشرتومنها

بعضوملوكالخلفاءبينكانتالتىوالسفاراتوالرحلات

أوروبا.دول

بلالأمر،بادئفىالاسمبهذاالعربيةالأرقامتعرفلم

بهذأتسميتهافىوالأصل.الغباريةالأرقامتسمىكانت

علىولمجسطونهلطيفاغبارايأخذونكانواالهنودأنالاسم

التيالأرقامعليهويرسمونخلافهأوالخشبمنمستولوح

والتجارية.الحسابيةمعاملاتهمفيإليهايحتاجون

كماالزوأيا،أساسعلىمرتبة()العربيةالغباريةوالسلسلة

اللأيام.هذهفىالحواسيبأوالرقميةالساعاتبعضفي

كماوهكذازاويتانواثنانواحدةزأويةبهواح!!ر!

يلي:

إبر!%ب!7ث!!!ا

وربطوهذلكفيوبرعوابالجبرالعرباشتغلكما

علىجبرلفظةأطلقمنأولوهم،الهندسيةبالأشكال

منظمة،علميةبطريقةفيهألفمنأولوهم،العلمهذا

النسبةوبحوثالمثلثاتحسابفىتوسعواكما

وتأليفية.وهندسيةعددية:أقسامثلاثةإلىوقسموها

حساببطريقةالأولىالدرجةمعادلاتبعضحلواكما

وأحلوا،الثالثةالدرجةمعادلاتوكذلكالخطأين

لحلجديدةألمساسيةبنظرياتوأتواالأوتار،محلالجيوب

وضحفىالفضليرجعالعربوإلى.الأضلاعمثلثات

مماالفلكعنمستقلمنظمعلمىبشكلالمثلثاتعلم

اعتبرواكماعربياعلمااعتبارهإلىبالكثيرينحدا

يونانيا.علماالهندسة

صدرإلىالجاهليةمنذالعربأستخدم.الحساب

نأأرادواإذافكانوا،الحسابيللعدطريقتينالعباسيالعصر

الكيلأوالإرتأوالبئوالشراءفىعددايسجلوا

وخمسونتسعمائةهكذابالحروفكتابةدونوهوخلافها،

فيالظاءقيمةحيث)ظن(هكذاالجملبحسابأودينارا

اقتبسواقدالعربوكان.ه.والنون009الحسابهذا

التيالبلادمنأوجيرانهممنالجملحسابفكرة

انظر:.الأصلسامياختراعالحسابوهذافتحوها،

الجمل.حساب

الخواءأوالفراغوتعنيسونيايستعملونالهنودكان

هذأيستخدمونالعربوكانصفر،كلمةعلىلتدل

ومنبعيد.أمدمنذالخلومعنىعلىللدلالة)صفر(اللفظ

صفرومنهااليدينخاليأي،اليدينصفرقولهمذلك

الأصلفييرسمالعربيالصفركانوقد.المعروفالشهر

المغربفيذلكعلىوبقيتفراغوسطهاصغيرةحلقة

فصارتالمشرقفيانطمعستبينما،والأندلسالإسلامي

الصفر.انظر:)خمسة(.هوالرقمالصفربينللتفريقنقطة

فينقطةهيئةعلىالمرسوموالصفرالأرقامظهرتوقد

نأقبلوذلكم787هـ،274لممنةإلىتعودعربيةمؤلفات

الهندية.الكتبفيتظهر

والنظامالعشريالنظامعلىالعربيةالأرقامتقوم

حساباتهمفيواسشخدموهالعربأوجدهالذيالكسري

إبراهيماستعملهفقدمبكر.وقتمنذومعاملاتهم

وباستخدام.الهجريالرالغالقرنأوائلفيالأقليدسي

الكسوروتدوينالحسابيةالمسائلحلسهلوالصفرالأرقام

مختلفمنالرياضيةالمعادلاتوبناءوالعاديةالعشرية

وحلها.الدرجات

بهوقصدوا،غباريإلىالعمليالحسابالعربقسم

نتائجه،لاستخراجادواتإلىيحتاجالذيالحسابذلك

وهووهوائي(.السبورة-)اللوحالتختأووالورقكالقلم

.أدواتإلىيحتاجولاالذهنفىعملياتهتجرىالذي

فيمعهموالمتعاملونالتجارلهاسستخداماالناسوأكثر

والهوائي،الغباريللحسابوبالإضافة.الفوريالحساب

الصحيحة،الأرقاميشملالأولبابينإلىالحسابقسموا

فروعامنهماكلتحتوذكرواالكسور.يشملوالتاني

الجمعذلكمنمنهمابمكلسناولهاالتيبالعملياتتختص

)الوح(والتفريقوالتنصيف،والضربوالتضعيف

الجذور.اممتخراجأووالتجذيروالقسمة

ومعدود)واحد(عادإلىأيضاالأعدادالعربقس!

الصفاإخوانفلسفةوحيمنهذاوكانالاعداد(.)بقية

جميعهاتأتىومنشؤها،الأعدادأصل"الواحد:تقولالتي

صعودا:الواحدمنالأعدادوتنشألها.مخالفوهومنه

كما..إلخ..--،،-،-أوهبوطابم.إلخ..34،،1،2

وأفرافى)زوجية(أزواجإلىالأعدادالعربالرياضيونقسم

أربعةإلىالعددوقسموا،بالتفصيلأنواعهاوبينوا)فردية(

إذاالذيهوفالتام،ومتحاب،وناقصوزائد،،تام:أنواع

فمثلا،نفسهالعدديساويالجمعفحاصلعواملهجمعت

صارتجمعتفإذا741،،24،،1:هي28عوامل

حاصلكانعواملهجمعتإذاالذيهووالزائد.28

هي:21العددعواملفمثلا،نفسهالعددمنالجمبنكبر

منأكبرأي،61صارتجمعتفإذا6،،2،34،،1

كانعواملهجمعتإذاالذيهووالناقص.21العدد

هي:01العددعواملفمثلاالعددمنأقلالجمعحاصل

.01العددمنأقلأيبم8صارتجمعتفإذا25،،1

مجموعيكونالأعدادمنأزواجفهيالمتحابةالأعدادأما
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الثانيعواملومجموع،أضانىايساويأحدهاعوامل

الأنمتحابان284و022أعددانافمثلا،الأوليساوي

،1،2،4،5.01،11،02،22:هي022عوامل

482وعوامل،482جمعهاوحاص!!44،55.011

.022جمعهماوحاص!ط71421،،1،2،4:هي

أ!شري،اال!صسرعلامةممتشفامنأوأ!العربكان

حمشيدالدينغياتكتابشىأ!اذكرأولوكان

مفتاحكتابلعموانام(424هـ،828نحو)تال!!اشي

أ!دياستيفئمنمشة175قب!ذلكوكان،الحساب

ب!تأخسبةاأس!صاشياذكروقد.الاكتشافهذالهينحسب

فيوذأ-كالعشريبال!صسرط(أو)+وقطرهاالدائرةمحيط

رقماعشرلستةط2قيمةأعطىوقد،المحيطةالرسالةكتابه

يلي:كماعشريا

586597710852831.6=ط2

141.3ء325979253589-طأنأيمما

الدقيقة.أضسبةاهدهإلىالوصولشيأحديسبقهولم

ميسرةأصرثأإاهسلمونرأورهـ!ااشياضيونتوص!!

صانتمثلاالجمعففيبمالحسابيةأعملياتاشتىلإجراء

امشحدامهيم!شبعصهاالأعداد،الجمعمختلفةطرقلديهما

قبلخانةزيادةفيوتتلخص،الابتدائيةالمدارسفيالآن

صورمنصورةوهذه،المحفوظاتخانةتسمىالمجموع

ذلك:

601،ء366،4288لجمبم

محفوظات

مجموع

يكادعديدةطرقاا!شخدمواوالضربالقسمةوفي

ليوناردوويقول.اليومنستخدمهمايطابقبعضها

الأعداداجمع

3663

54288

57058



الصفاإخوانأوردهماذلكأمثالمن.والألحانالأنغام

والرقيق،ثقيلغليظاليمونغمة،خفيفرقيقالزير"نغمة

لامتنافرانمتباينانوهماالثقيلضدوالخفيف،الغليظضد

لاومتىيؤلفهما،ومؤلفبمركبإلايأتلفانولايجتمعان

ولا،يتحدانولايمتزجانلاالنسبةعلىالتأليفيكون

وصاراائتلفاالنسبةعلىألفافمتى،السمعيستلذهما

الطبيعة،وتستلذهمابينهما،السمعيميزلاواحدةكنغمة

العلومبينمنالموسيقىالعربوعد".النفسبهماوتسر

فروعمنفرعاعندهماالرياضياتوكانت،الرياضية

فييقولإذخلدونأبنعندجلياذلكويبدو،الفلسفة

والنغمالأصواتنعسبمعرفةهوالمومسيقى"وعلمالمقدمة

تلاحينمعرفةوثمرتهبالعدد،وتقديرهابعض،منبعضها

الغناء".

موضوعاتتناولمنأفضلمنالصفاإخوانكان

ربطوابلبوساطتها،المجهولأستخراجوكيفيةالتنا!سب

والمثلثاتالفيزياءعلمفروعولممائرالميكانيكاوبينبينها

فييظهرما"...لديهمالنعسبةفوائدمنفإنوالفلك

يظهرماذلكأمثالومن...المنافعمنوالأثقالالأبعاد

كلأنوذللثبينها،التنالممبمنالأشخاصظلفي

وأنظلا،لهفإن،القواممنتصبالقد،مستويشخص

جميعفيقامتهطولإلىالشخصذلكظلطولنسبة

تمامجيبإلىذلكفيألارتفاعجيبكنسبةالأوقات

يحلمنأوالمهندسونإلايعرفهلاوهذاسواء.الارتفاع

الثقيلجرفيالنسبةهذهتوجدوهكذاالزب!

ثقيل.ثقلبلاطويلازماناالمحركتحريكوفي،بالخفيف

ماالماءفوقالطافيةالأجسامفيأيضايظهرماوذلك

وذلك،التناسبمنالماءفىأجرامهاومقعرأثقالهابين

منيسعالمقعرمكانهفإنالماء،فوقيطفوجسمكلأن

يسعلاالجسمذلككانفإنلمموأء.وزنهبمقدارالماء

الماءفييرممبالجسمذلكفإنالماء،منبوزنهمقعره

سواء؟الماءمنبوزنهيسعالمقعرذلككانوإنيطفوولا

شيءمنهيبقىولاالماء،فييرسبلاالجسمذلكفإن

الماءسطحمعمستوياسطحهيبقىبلالماء،عنناتئ

لممعةنسبةفإنالماء،فوقطافيينجسمينوكلسواء.

الآخرإلىأحدهماثقلكنسبةالآخرإلىأحدهمامقعر

لإيحادسدرةتاتمهد

والتفاضل.التكاملحسا!

م،129هـ5003م898،هـ5285

الجيبا-لبتاىاستعمل

القوسضع!وترمرلدلأ

.مرةلأولاسوايااقاس!ي
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كانمنكليعرفهاذكرناهاالتيالأشياءوهذهسوأء.

الأثقالبمراكزعالماكانأوالحركاتصناعةشعاطى

والأبعاد".والأجراموالأفلاك

بالأمثلةزاخرةالتطبيقيةالحسابكتبكانت

معمولآواقعيةمسائلتتناولوكانق،الرياضيةوالتمارين

ماومنهاالتجاريةالمعاملاتيتناولمافمنها،آنذاكبها

كماالجند.ورواتبالغنائموتقسيموالصدقةالزكاةيتناول

وهذهوالشراءالبيعطرقوإلىبهواللحاقالبريدإلىتطرقوا

المتوالياتوعرفوااستثناء.دونكلهامؤلفاتهمفيميزة

خاصةقوانينفذكروابأنواعها،والهندسيةالحسابية

المربعاتولجمعالجذورلاستخراجقواعدبنواكمالجمعها.

إلىوتوصلواصحتها،علىوبرهنوأ،والمكعباتالمتوالية

ذلك.فىطريفةنتائج

العدديةالمجاهيلوالمسلمينالعربرياضيواستخرج

شخصيعرفهماقلماأخر!نبطريقتينالتحليلطريقعن

.الرياضياتفيالمتخصصينسوىالحديثالعصرفي

والتحليل،الخطأينحسابهماالطريقتانوهاتان

كتابمنهاذلكفيمؤلفاتلهموكانتوالتعاكس.

حسابوكتابالمصريالحاسبكامللأبيالخطأين

وكانت.وغيرهماالرازيمحمدبنليعقوبالخطأين

المشخداماوأكثر،العربعندشائعتينالطريقتانهاتان

طريقةيوضحالأول:المثالينهذينوإليك.غيرهمامن

إلىالوصولطريقةيوضحوالثانيوالخطأ،الحساب

والتعاكس.التحليلبطريقةالمجهول

النابخكانوثلاثةثلثاهإليهأضيفإذاالذيالعددأوجد

.18

ال!ولى:الخطوة

ا:الثانيةالخطوة

الثالثة:الخطوة

المفروضوسمهشئتماالمجهولافرض

فإن،السؤالبحعسبفيهتصرفثم،الأول

يكنلموإن،المطلوبفهومطابقاكان

فهوالنقصانأوبالزيادةالخطأفإنكذلك

.الأولالخطأ

الثانى،المفروضولمممهاخرمجهولأفرض

الثاني.الخطأحصلأخطأفإن

الثاني،الخطأفىالأولالمفروضاضرب

.الأولالمحفوظوسمه

فىالظلالعر!الرياصيوراستممط

المقالسالضلعالمفروصةالزاويةقياس!

المجاور.الضلععلىمقسومالها

مأ920هـ،5042م089هـ،5037

الهمدسةالعربالرياضيوناستعل

بحوت!يوالمحححمةالمستوية

التاريح.ىمرةللأولالصوء
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،الأولالخطأفىالثانيالمفروضاضرب:الرابعةالخطوة

الثاني.المحفوظوسمه

ناقصينأوزائدينمنالخطانكانإذا:الخامسةالخطوة

بينالفرقعلىالمحفوولنبينالفرقفاقسم

المحفوظينفمجموعاختلفاوإن،الخطأين

علىلتحصلالخطأينمجموععلى

.المجهول

فيهتصرفناإذا.3:الأولالمفروضخذالمسألةلحل

:يكونالسؤالبحسب

3+3*3+3=3+2+3=8

ناقصر01-8-18الأوا!االخطأيكون...

بحمسبفيهتصرفناإذا.6:أضانىاالمفروضخذ

:يكوناسمؤال

6+6*3+3=31

ناقص5-13-18الثانىالخطأيكون...

51-5ك!3-الأولالمحفوظيكونإذن

06-01*6-الثانيالمحفوظويكون

هوالخطأينبينوالفرت45-51و06بينالفرق

ه=ء-01

6-45الجواب...

اضعاكعم!ارأضحلي!!أبطريقةالمجاهي!!استخراجاما

فإراسمائ!ا5أعصنامابع!صالعملعلىفتستسد

ضربوإنفانقص!،زادوإن،فنصفضعف

اخرمنمبتدئافاعكسعكسأوفربعجذرأوفاقسم

الدينبهاءكتابفيالمسألةهذهوردتوقد.السؤال

الحاصلعلىوزيدنفسهفىضرب"عدد:العاملي

وقسمدراهمثلاثةالحاصلعلىوزيدوضعفاثنان

فيالخارجوضربخمسةعلى)المجموع(المجتمع

".خمسونحصلعشرة

في5نضربثم05:01فنقسماالسؤالبآخرنبدأ

فيكون3العدد25منوننقص25-8ة5أيمثلهابم

2-11أيبم2ننقصالعددهذانصفومن22الباقي

.3أي9دالتربيعىالجذريكونفالجواب9-

رياضياتعليهنطهلقأنيمكنبماالعرباشتغل

صورةفيالرياضيةالمسائلتقديمفىبرعوافقدبمالتسلية

فيبحثمنوأول.السحريةبالمربعاتاشتغلواكماألغاز،

مصنفاتفىكثيراوظهر.قرةبنثالتالنوعهذا

السحريةالمربعاتعلىيطلقونوح!انوا،الاخرينالرياضإت

الترابية.الأشكال

رسائلهم،فيالصهحفاإخوانأثبتهماالمربعاتهذهمن

وهي.أ5الجملةكانتعدتكيفماالتيالمربعاتوهي

لتشملمربعاتتسعةداخلهفييضمكبيرمربعمنتتكون

أضافي:كا9إلىأمنالأرقاما

15

15

15

1515151551

مربعا61داخلهفييضمأ!ذيالمرلإأيضاذأ!كومن

أنهخاصيتهومن16إلىأمنالأرقامتشتم!صعيرا

كالآكأ:34الجملةحصانتعد!جفما

34

34

34

كانتعدكيفمامربعا36بهشك!يوجدكما

كانتعدكيفمامربعا64ذووآخر101،الجملة

الجملةكانتعدكيفمامربعا81ذووآخر026الجملة

كالتا!ط:936

ا!ديىلصحيرالمت

لأولالأطاراالطوسي

فيأقليدسالأحطاءمرة

.المتواريات

م1367،هـ5008م،1252هـ5065

الدساحترع-عيك

الشمرية.الكسورالكاشي

أبوالحسىا!لصادياوصع

لدلأالحمرلعلمالرمورالقرشى

ي!مرةالأولال!ظماتم!

العلم.هداتاريح

مأ465هـ،5087

72لآ

9!أ

4كاس83

15144ا

12679

ء80911

133216
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96

936

936

36!36!93693693636193636!936

فروعمنبأنهالجبرعلمخلدونابنعرفالجبر.

منالمجهولالعددبهايستخرجصناعةوأنه،الرياضيات

هذاوكان.ذلكتقتضيصلةبينهماكانإذاالمعلومالعدد

قدكانوامثلافالإغريق،الأخرىالأملدىمعروفاالعلم

أنهمغير،الثانيةالدرجةمنمعادلاتحلإلىتوصلوا

ذلكفىطرقهموكانت،الجبريةالرموزيجهلونكانوا

بعدإلاخالصاعلماالجبريصبحولم.موحدةوغيرمعقدة

إلىيعودالفضلأنكما.والمسلمونالعرببهاشتغلأن

والحرانييونسابنمثلوالمسلمينالعربالرياضيين

.اللوغارشماتلابتكارالتمهيدفيوغيرهما

يردكانالذيالجبرمننوعاالإسلامقبلالعربعرف

يدونوالمأنهمإلاالألغاز،قبيلمنوأشعارهمطرائفهمفي

كلضبطفىالشفهيةالروايةعلىلاعتمادهمذلك

فىالواحدالمجهولذاتالمعادلاتذكركثروقد.أمورهم

اليمامة:زرقاءكقولأشعارهم

حمامتيهإلىلهالحمامليت

ميهالحمامصارفقديهنمفهأو

كمافجاءتأخرىأبياتفياللغزهذاالنابغةوصاغ

يلي:

نظرتإذالحيفتاةكحكمواحكم

الثمدواردسراعحمامإلى

لناالحمامهذاليتماألا:قالت

فقدنصفهمعحمامتناإلى

:ذكرتكمافألفوهفح!بوه

تزدولمتنقصلموتسعينتسعا

حمامتهافيهامائةفكملت

العدد!ذلكفيحسبةوألمرعت

التاسع،الهجريالثالثالقرنرياضييوأعظم

منأولوهو،الخوارزميموسىبنمحمدهوالميلادي

بتشجيعالعلمهذافيآلفمنوأولجبرأالجبرعلمسمى

الجبرالمشهوركتابهفيهفصنف؟المأمونالخليفةمن

لمالجبرعلمأنالخوارزميعظمةعلىويشهد.وا!لقابلة

يذكر.تقدماوفاتهتلتالتيالثلاثةالقرونخلاليتقدم

وإنماالأمر،بادئفيالرموزالرياضيونيستخدملم

يدوعلىنسبيامتأخرةحقبةفيالرموزهذهجاءت

فيالعلمهذارموزبدأتفقد.أنفعسهمالعربالرياضيين

استخدامذلكومن"تطورتثملغويةمصطلحاتشكل

الاتية:المصطلحاتبقليلبعدهجاءومنالخوأرزمى

المعادلة.منألاخرالجانبإلىالمنفيةالحدودنقلالجبر:

المتماثلة.الحدودتوحيد:المقابلة

وأمعلومبعددالمعادلةفىعنهاالمعبرالكميةالحد:

.مجهول

بكسر.إلاينجذرلاالذي:الأصمالعدد

إلىالواحدمنبدءانفسهفيمضروبشيءكلالجذر:

ونعبرالمعادلةفيالمجهولالحدوهوكسور.مندونهوماأعلى

الشىء.مصطلحأيضاعليهوأطلقوا،سبالرمزحالياعنه

يأالجذر،معكوس)الشيء(:الجذرجزء

)!2(.نفسهفيالمضروبالجذراجتفمنماكل:المال

م!.أيالمالمعكوس:المالجزء

إلىنسبةبلاالعددمنبهملفوظكلالمفرد:العدد

.مالإلىولاجذور

كالتالي:أقسامستةإلىالمعادلاتالخوارزميقسم

بالرموزويقابلهاجذورا)تعادل(تعدلالتيالأموال

سح.ب-2يمحم:الحالية

بالرموزويقابلهامعلوماعدداتعدلالتىالأموال

.خ-2يمحم:الحالية

الحالية:بالرموزويقابلهامعلوماعدداتعدلالتيالجذور

.ح-م!ب

ويقابلهامعلوماعدداتعدلالتيوالجذورالأموال

.!-سب+2سحأ:الحاليةبالرموز

ويقابلهاأموالأتعدلالتيالمعلومةوالاعدادالجذور

2.محم-ص!+!ب:الحاليةبالرموز

بالرموزويقابلهاجذوراتعدلالتيوالأعدادالأموال

.سب-خ+2يمحم:الحالية

رموزمحلهالتحلالمصطلحاتهذهتطورتثم

الرموزهذهومنللتطور،وقادتهالعلمهذااستخدامسهلت

فقدام(486هـ،198)تالقلصادياستخدمهما

التالية:العلاماتاستخدم

جذر.كلمةمنالأولالحرفوهوالجذر؟علىلتدل:ب

شىءكلمةمنالأولالحرفوهو؟المجهولعلىلتدل:ش

كلمةمنالأولالحرفوهوبمالمجهولمرلغ(علىلتدل:م

)س!2(.مال

5247065661151611أكاء-

54559635011418"ه46

534894625857171213

لا3843789749!-6724

374541737781!ها

8344493"48"7576

967"682425023-33492

36ت!كا646872912722283

-6667262221350331لا19
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كلمةحروفمنوهو،المجهولمكعبعلىلتدل:ك

3(.)سمكعب

حروفمنهورال(،الكميتينلينالمساواةعلىلتدل:ل

.يعدلكلمة

الخسبة.علىللدلالةنقاطثلاث...

قطوعبوساطةالتكعيبيةالمعادلاتحليعد.المعادلات

العربالرياضيونبهاأسمهمالتيالأعمالأعظممنالخروط

بعضحلولعلىفيهانظرياتهماطبقواوقد.العلمهذافي

ت!يبية.معادلاتإلىحلهايؤديالتيالصعبةالمساثل

يتب!تأضمبيقيةاتمريناتهمفيوردتالتيالمسائلجملةومن

شما،أشنانيةاأ!درجةامنالمعادلاتحلىيعرفونكانواأنهم

دإلاستخراحهماقامواحذرينالمعادلأتأ!ذهألىعرفوا

الحلىفيداي!صناختىالحالةمنوتحققوا.موجبينكانا

الحقيقية.الأعدادانطاقفيمستحيلا

الجبركتابفىالصددهدافييقولفالخوارزمي

فيوضربتهاالأجذارانصفتإذاأنكواعلم..".والمقابلة

فالمسألةالمالمعالتيالدراهممنأق!!ذلكيباف!!انمثلها

مثلالمالفجذربعينهاالدراهممثلكانوإن...مستحيلة

."...نقصانولازيادةلاسواء،الأجدارنصف!

المثالسبي!!فعلىبمأعلىقوىمنمعادلاتالعربحل

علىمعادلاتحلأممرخياالحسنبنمحمدأننجد

:الفخريكتالهفيالتاليالنمط

126=2سح5+4سح

صفر-!+-ص!!+ر2صحم

د=3سم+!4

0018-س!(2+01)2(سح-001)

التالية:للمسألةح!!الأخيرةاوالمعادلة

بأالمنحرفشبهفيالمجهولالرالغالضلعطولأوجد

يساوي!ديساويدأد،!يوازيبأفيهالذيد!

؟09والمساحة01يساوي!ب

ع-،-

-د!بأمساحة...

سح(02+2)،-

09-(يمح+01)،!2نأيأ

النابخ:يكونالطرفينوبتربيع

(2=20081()01+سحس)001

ص-/إةبم-09،حيث(صح)01+مح

001-2ص+2محأي

مسائلفيهاوردتفقدالثانيةالدرحةمعادلاتأما

التالية:المعادلاتالمثالسبيلعلىمنهاكتبهمفيكثيرة

ل!2=سح+2محو2ط-صح+2سح

-ل!2ص!+م!سحو2=ط+سحصسو

بالهندسةا!متعانمنأولهمأمحرباالرياضيينولعل

طرقمنوهذا،الثانيةالدرجةمنالجبريةالمعادلاتلحل

لمابتكاراتذلكفيقرةبنوأضابتبمالتحليليةالهندسة

الجبرعلاقةفيهبينالجبرفي!تاباوضعفقدأجها،إيسبة!

لدىمسائلوردتكمابينهما.الجمعشيفيةوألحهندسةبا

فيهااستخدمواأعربااشياضيينمنوغيرهالخوارزمى

الخوارزميلدىوردماذلكمنالجبرمسائللح!!أعدسةا

هندسيا:التاليةالمعادلاتحلفي

93=س01+2لى

مح01=21+س!2

ع+سح3=2سح

نأنفترض:المثالسبيلعلىالأولىالمعادلةفلحل

ونمدد%بالمربأعليهنقيمثم،س-ب!المستقيما

م!دهـمساوياأيكونهـبحيثإلىأدو،مإلى!د

موضحقهوكماالرسمنكملثم01-5*2-

هـ5أسح

مكع

والمعادلة،الموضحةالمساحاتمن

93أس.+س!2

46-2ء+93-2ء+يمح01+2س:نجد

مهـعدالمربعمساحةوهي

8يساويضلعه...

3=5-8-س...

وبحثواالصماء،بالجذورأيضاالعربالرياضيونعني

المقداررفيبوساطتهايمكنالتيالحدينذاتنظريةفي

سح5سح2

!ا

525س
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صحيحعددأسهامعلومةقوةإلىالحدينذيالجبري

منأولالخوارزميكانفقد؟الصمالجذورفيأما.موجب

له.جذرلاالذيالعددإلىللإشارةأصمك!مةاستعمل

ليسالتىللأعدادتقريبيةقيملإيجادطرقاالعربوأوجد

"وإن:الخلاصةفييقولالعامليالدينفبهاءجذوربملها

الباقيوانعسب،إليهالمجذوراتأقربمنهفأسقطأصمكان

معالمسقطفجذرالواحد،معالمسقطجذرمضعفإلى

نأافترضنافلو".بالتقريبالأصمجذرهوالنسبةحاصل

جذرلهعددأقربوكان)م(،الحالةهذفيالأصمالعدد

:فإنلذا)هـ(يساويالفرقوكان2()بهوتربيعي

هـ+\2+ب-/أ+يكونهذاوعلى

7.37-+3-+2*3+31/أة-المثالسبيلفعلى

الفارمميةأندازةكلمةمنالمصطلحهذاأخذ.الهندسة

وبنوا،العلمبهذاالعرباهتم.هندسةإلىوعربتالأص!!

هولديهممرجعأهموكان.اليونانمننقلوهماعلىفيه

وكتابالأصولبعنوانترجموهالذيأقليدسكتاب

هذافيطيبةإسهاماتالعربللعلماءوكانت.أقليدس

الحسابفيبلغوهالذيالمستوىإلىترقىلاأنهاإلا،العلم

العلماء،أشهرمنثلاثةأقليدسكتاببترجمةقاموالجبر.

بهذهوقام.بهالخاصةترجمتهمنهما!كلوكانت

قرةبنوثابت،إلممحاقبنحنينمنكلالترجمات

مثلاختصرهمنبعدهممنجاءثم.الحجاجبنويوسف

علىالضبآلفأضىمرحلةوفي،الصلتوابنسيناابن

ومحمد،والكنديالهيثمابنمثلعليهوأضافوانسقه

.البغدادي

تناولهمفيالتطيقيالجانبإلىيميلونالعربكانولما

بالهندسةخرجوافقدالنظريالجانبمنأكثرللمعارف

أنهمنجدثممن.التطبيقيالعمليالمجالإلىاليونانيةالنظرية

هيفالعقليةبموحسيةعقلية:قسمينإلىالهندسةيقسمون

الحكماءإلابهايعملولا،بالفلسفةوألحقوهاالنظرية

تفنالذيالنوعهووهذا.البحتةالرياضياتفىالرالممخون

فكانالعربأما.أقليدسرأسهموعلىاليونانعلماءفيه

!فالحسيةالهندسةأمانسبيا.ضئيلافيهاإنجازهم

المساجدفي،العمرانفيالعربمنهاامشفادالتى،التطبيقية

.المدنوتخطيطوالقبابوألاروقةوالقصور

والمسلمونالعربالعلماءوضع.هندسيةمتفرقات

علىالتفكيرفىاستقلالعنتنمتطبيقيةهندسيةمصنفات

وفيثاغورثأقليدسنظرياتمنانطلاقهممنالرغم

كتابهفىالهيثمابنعندبجلاءذلكيظهر.وأبولونيوس

استخراجفيمقالاتهوفيالحسابأعولفيالجامع

منالشرعيةالأمورحاجةإليهتدعوفيمابمالقبلةسمت

البعدفيالبلدينبينمااستخراجفيبمالهندسيةالأمور

البغداديمحمدرسالةوكذدك،الهندسيةالأموربجهة

أجزاءإلىمستقيمأيتقسيمموضوعهاكانالتي

اثنتانوهي،مستقيمبرسممفروضةأعدادمع،متناسبة

وست،المربعفيوتسع،المثلثفيسبع:قضيةوعشرون

الخمس.في

قطرهاإلىالدائرةمحيطنسبةإيجادكيفيةالعرببين

بالتقريبكالتاليوكانتط،بالحرفلذلكورمزوا)+(

الخوارزمي:لدى

3،62832لأ،بم

وكل.".بالألفاظوالمقابلةالجبرفيذلكويوضح

الدورهو،وسبعثلاثةفيالقطرضربكفإن)دائرة(مدورة

منالناسبينالاصطلاحوهوبها،يحيطالذي)ألمحيط(

نأأحدهما:آخرانقولانفيهالهندسةولأهلاضطرار،غير

ماجذرنأخذثمعشر،فيثم،مثالهفيالقطرنضرب

لأهل،الثانيوالقولالدور.فهوكانفما)النابخ(،اجتمع

ألفاوستيناثنينفيالقطرنضربأنوهو،منهمالنجوم

ألفا،عشرينعلىذلكنقسمثم،وثلاثينواثنتينوثمانية

منبعضهقريبذلكوكلالدور.فهوخرجفما

فيهاوضعأنالنسبةبهذهالاهتمامبلغوقد."...بعض

وضعهالذيالكتابذلكمنمؤلفاتالعربالرياضيون

المحيط.إلىالقطرلسبةفيبعنوانالكاشىالدينغياث

المستويةالهندسةفيتفوقاالعربالرياضيونأظهر

الطوسيالديننصيرفكان.بالمتوازياتيتعلقفيماولاسيما

قضيةفيأقليدسلنقصالانتباهلفتمنأولمثلا

كتابهفيفروضعلىالمبنيةالأدلةبتقديموقام،المتوازيات

كما.المتوازيةالخطوطفيالشكعنالشافيةالرسالة

بحوثهفيوالمجسمةالمستويةالهندسةمنالهيثمابناستفاد

الكريةالمراياأحوالفيالانعكاسنقطةوتعيينالضوء،عن

وضعأنهفنجد.والمقعرةالمحدبة،والخروطيةوالأسطوانية

ذكرهاالصعوبةمنجانبعلىهندسيةعملياتبضعأولأ

المضبوطة.الهندسيةالبراهينلهاووضعإجرائهاكيفيةوبين

الهندمميةالعملياتهذهاتخذأنالثانيةالخطوةكانتثم

،الانعكاسنقاطلتحديدأرأدهاالتيالحلولإلىمقدمات

لتلكالهندسيةالبراهينبتقديمهأخرىخطوةأضافثم

.الحلول

علموهو،الكرةتسطيحعل!االعربالرياضيونعرف

فيهيتعرف"علمبانهالظنونكشففيخليفةحاجيعرفه

والدوائرالخطوطحفظمعاسحطحإلىالكرةنقلكيفية

الدائرةعلىالدوائرتلكنقلوكيفية،الكرةعلىالمرسومة

)الفلك(،الهيئةعلمفروعمنالبعضوجعله...الخطإلى

الخرائطالعربنقلفقد."...الهندسةعلمفروعمنوهو
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السطحومن،المستويالسطحإلىالحرةسطحمن

هذافىمصنفاتهماومن،أممروياالسطحإلىالمستوي

لبطليموس،الكرةتسطيحكتابالهندسةمنالفرع

الترجيحدستور؟للبيرونيالاستيعاب،للفرغانيالكامل

الدين.لتقىالتسطيحقواعدفي

أ!سدسية،االمسائ!فيكتيرةمصنفاتالعربوآلف

متصلةموضوعاتوفيأ!ندسياوالتركيبالتحليلوفي

وربطهاالمنتظمةالمضلعاتورسم،الزاويةتقسيممثلبذلك

إلىالزاويةقسمقرةبنثابتإنويقال.جبريةبمعادلات

عرفهاالتىالطرقتخالفبطريقةمتساويةأقسامثلاثة

فيهاوتوسعواالأثقالمراكزفيالعلماءبحثكما.أليونان

هذامن5مسائلها.بعضلحلالهندسيةالبراهينوامشعملوا

أدرنا..".الأثقالمراكزكتابفيالكوهىذكرهما

ال!صافئالقطعمعد،مركزهاالتي!بأدائرةنصف

دصالخصأحوأبرد!أالمثلثومعد،بخطسهمهالذي

نصفإدارةمنيحدثحتى!أالخطعلىالقائمد

اط!طفئ،محسماالم!صافئالقطعومن،الكرةنصفالدائرة

للمثلثمجسفاالخروطفي!ضن،مخروطالمثلثومن

لنصفالكرةونصف،المكافئللقطعالمكافئكالمجسم

يقع،الخروطأعني،المثلثمجسمثقلفمركز.الدائرة

نسبةعلىالمكافئوالمجسم،أربعةإلىالواحدنسبةعلى

إلىالثلاثةنسبةعلىال!صةونصف،ستةإلىالاثيمان

ثلاثة،إلىالواحدنسبةفعلىالمثلثثقلمركزأما.ثمانية

:نصص،خمسةإلىالاثن!تنسبةعلىالمكافئوالقطع

."...سبعةإلىالثلاثةنسبةعلىالدائرة

!

المصنفاتثنايافىتناولوهافقدالمساحاتفىأما

الدينبهاءأنفنجد.الهندسةمنفرعاباعتبارهاالرياضية

البابمنالأولىالثلاثةالفصوللهايخصصالعاملي

مقدمتهفيويتناول،الحسابخلاصةكتابمنالسادس

والاجسام.السطوحعنالمساحةفىأوليةتعريفاتبعض

الأضلاخالمستقيمةأصسطوحامساحةالأولالفصلفيثم

الرباعية،والأش!صال،والمعين،والمستطيل،والمربع،كالمثلث

الثانيالفصينفيوتحناولوغيرها.والمثمن،والمسدس

المنحنيةوالسطوحالدوائرمعساحةإيجادطرقوالثالث

كما.والكرة،والناقصةالتامةوالخاريط،كالأسطوانات

سطحعلبالمساحةتتعلقالسائأشياءالبابفييذكر

مقدارومعرفة،القنواتلشقالمسحلإجراءالأرض

ألابار.وأعماقالانهاروعرضالارتفاعات

الهندسيةمعارفهمالعربينقلأنالطبيعىمنكان

ومدنوقصورمعساجدمنالمعماريفنهمعلىويطبقوها

اتسمتالتىالهندسيةباشخارفواهتمواغيرها،و

قوانينبأعقددقيقةمعرفةيتطلبوهذا.والدقةأخماسة!لا

وتقسيموالدوائرالخطوطرسمأصضبطأ!ندسةاعلم

القائمةالشواهدمنذلكعلىأدلولا.الهندسيةالأشكال

فيالعريفوجنةالحمراءكقصرالأندلسفيالآنحتى

غرناطة.

،الوقوشق،المدنتخططفيالعر!برعكما

الخرائطبعملأولأيتمالمدنتصهمميموكان.للريوالقنوات

يعملونكانوابل،والورقالأقمشةواالجلودعلىأ!ندسيةا

.اليومالمعمارمهندسويعملكماصغيرةمجسمةنماذجا!ا

والمسلمونالعربالمعماريونخططهاأضياالمددأشهرومن

والفسطاط،العراقفىوالبصرةبغدادهندسيةأسمم!على

فيوأصفهان،الأندلسفيواشهراءمصر،فىأسقاهرةوا

وغيرهاالمدنهذهفيراعواوقدالهند.فيوأجرا،إيران

فيشوارعهاأكبروشسق،المياهوتوافر،الجغرافيالموقع

هذاجانبيعلىويقوملها،منصفايخترقهابحيثوسطها،

وكان.الخططعليهاأطلقالتيالسكنيةالأحياءالشارع

الإمارةودارالكبيرالمسجدالمدينةمركزفييقوم

الإسلامية.العمارةالظر:.ودواوينها

علمباسمالعربعندالعلماهذاعرفا!لثلثات.

استخراجعلىيقوملأنهكذلكسمىوقدأيضا،الأنساب

ويعد.المثلثأضلاعبينالنسبةعنأصاشئةاالمتعددةالأوجها

العربفإلىكالجبر؟عربياعلماالرياضياتمنالفرعهذا

الفلك.عنمستقلبشكلوضعهفىالفضليرجع

إلىوالمسلمونالعربالرياضيونآضافهماأبرزمن

ضعفوترمنبدلآالجيباستعمالهم،المثلثاتعلم

منكثيرتسهيلإلىذلكوأدى.الزواياقياسفيالقوس

فيالظلالعربالرياضيونواممتنبط.الرياضيةالمسائل

علىمقسوماأ!االمقابلبالضلعالمفروضةالزاويةقياس

مماسكلمةأنغير،المماسهووالظلالمجاور.الضلع

ظلكلمةلازالتبينماالهندسةفياليوملاتمستخدم

شكلكتابفيالطوسيوذكر.المثلثاتفىتستخدم

لأبي)الظلي(الشكلهذااستنباطفىالسبق"إنالقطاع

المثلثفيوإن...غيرهمعتنازعبلاالبوزجانيالوفاء

نسبةتكون،العظامالقسيمنيكونالذيالزاويةالقائم

القائمة،الزاويةجيبإلىالقائمةضلعيأحدجيب

ظلإلىالقائمةضلعيمنالأخرىالضلعظلكنسبة

".بهالموترةالزاوية
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الأضلاعجيوبنسبةأنالعربالرياضيونأثبت

بتلكالموترةالزواياجيوبنسبةتساويبعضإلىبعضها

وكان.كرويمثلثأيفيبعضإلىبعضهاالأضلاع

فيوالبوزجانيعراقبنعلينصرأبوبذلكقاممنأول

مبتكرةطريقةأوجدواكما.الميلاديالعاشرالقرنأواخر

والقاطعوللمماس،للجيبالرياضيةالجداوللحساب

التىالزاويةجيبحسبمنأولالبوزجانيوكان.وتمامه

أرقامثمانيةإلىفيهانتائجهاتفقتحسابادقيقة03قدرها

الصحيحة.القيمةمععشرية

المثلثاتمسائلبعضبحلالعربالرياضيونقام

قيمةحسابمنتمكن،المثالسبيلعلى،فالبتانىجبريا،

كانجبريةبطريقةس-ط!!ئمالمعادلةمنمالزاوية

وهي:إليهاسابقا

2محأجام-،

فوائدهامنكانالتيالأقواسحسابالعربواخترع

المربعة.الجذوراستخراجمنوتريح،التقويمقوانينتسهيل

والمماسالجيببينالكائنةالعلاقاتبعضوكشفوا

القاعدةمعرفةإلىتوصلواكماونظائرها،والقاطع

المائلةالكرويةوالمثلثات،الكرويةالمثلثاتلمساحةالأساسية

والقواطالمماساتالعرباستعمالويعتبر.الزاوية

تطورفىهائلةنقلةوالمثلثاتالزواياقياسفيونظائرها

.المعقدةالرياضيةالمسائلمنكثيراسهللأنه،العلوم

صنف.مؤلفاتهموأهمالرياضيةالعلومرواد

العلومفروعمختلففيكثيرةمؤلفاتالعربالرياضيون

،الفروعهذهكلشمملموسوعياكانمنهاكثيربمالرياضية

وأ،بعينهعلمفيالبحثعلىالاخربعضهااقتصربينما

فياستجدماكلذكرعلىأتواوقد.العلمهذامنفرع

عليهوأضافواالمجاورةالأممنالعلمهذافروعمننظرهم

عمليا.وطبقوهاالمصنفاتهذهفيذكروهاإضافات

هذهتغطي.الهجريالخامسإلىالنالثالقرنمن

بنالواقعةالحقبةفيالرياضياتعلماءبعضإسهامالفترة

الحقبةتلكفينبغوقد.البيرونيالريحانوأبيالخوارزمي

على،منهمكثيرونعلماءوالبيرونيالخوأرزميجانبإلى

قرةبنوثابتأسلمبنلفمجاعكاملأبو،المثالسبيل

وابنوالبتانيوالبوزجانيالحاسبالفئالحرانيبنوسنان

.واخرونالهيثم

عهدعلىالرياضياتفيألفمنأولالخوارزميكان

مؤلفأعظموكان.الحكمةلبيترئيساعينهالذيالمأمون

الكتابوهو،والمقابلةالجبركتابالرياضياتحقلفيله

منالرياضيةالعلومتناولتالتيالأدبياتكلفيأثرالذي

واحداالخوارزميعدلذا.الغربأوالشرقفيسواء،بعده

هذاوضعوقدالعصور.جميعفيالرياضيينأكبرمن

فىمنهالناسليفيدالمأمونالخليفةمنبتكليفالكتاب

الخاصةالمساحاتوقياسوالوصايا،،والمواريثالتجارة

لأولجبرمصطيحالكتابهذافيواستخدم.بالأرا!ي

روبرتاللاتينيةإلىالكتابهذاترجموقد.مرة

وكانت.اللاتينيةإلىالقرانترجممنأولوهو،الشستري

الغربرياضييأشهرلدراساتأساساالكتابهذاترجمة

للعربمدينبأنهاعترفالذيالبيزيليوناردومثل

.الرياضياتفىالمعرفيةبذخيرته

شتىموضوعاتوا!لقابلةالجبرفيالخوارزميتناول

حسابفيالعددعنأولآتكلم.الجبريةالمعادلاتحلفى

وأتىمفرد،وعددومالجذرإلىوقسمه،والمقابلةالجبر

حلولهاوشرح،الثانيةالدرجةذاتالمعادلاتمنبأمثلة

كيفيةبين،الضرببابوفى.هندسيةأوجبريةبطريقة

الجمعبابثم،ببعضبعضهاالجذورأيالأشياءبمضرب

لجفالمقاديرقوانينعدةفيهووضع(،)الطرحوالنقصان

ا!لسائلبابثموقسمتها،وضربهاوطرحهاالجبرية

قامثمبنصهاأوردهاالجبرفيتطبيقيةمسائلوهي؟الست

بمانحتلفةا!لسائلبابثم،المتقدمةللأبوابكنماذجبحلها

معادلاتإلىتؤديالمسائلمنمختلفةضروبافيهاوذكر

أكثرذلكيليحلها.كيفيةوشرحالثانيةالدرجةمن

بمالمعاملاتبابوهو،العمليالتطيقعلىاعتماداالأبواب

بينهم،فيماالناسبهايقومالتيالمعاملاتويتضمن

والحسابالجبرعملياتمنضربإلىفيهاويحتاجون

البيعتتناولمسائلفيهوأورد،والإجارةوالشراءكالبيع

والكيلالصرفمنالناسبهيتعاملوماوالإجارات

الوحدةمعنىوأوضحا!لساحةبابذلكبعديأتى.والوزن

السطوحبعضمساحاتوأعطى،المساحاتفيالمستعملة

فهيالخاتمةأما.والقطاعاتوالدوائرالأضلاعالمستقيمة

كثيرةوأمثلةعمليةمسائلإلىفيهوتطرقالوصايا،كتاب

المواريث،وتوزيع،التركاتوتقسيمبالوصايا،تتعلق

وباب،المرضفىالتزويجبابيشملالذيالدوروحساب

السلموبابالدور،فيالعقرفىوباب،المرضفيالعتق

بابفيحديثهمننصايليفيماونعرض.المرضفي

فيواحدمعنىأن"اعلموسهولتها:لغتهلجزالةالمساحة

سطحفكلبمذراعفيذراعومعناه،مساحةهوإنماواحد

واحدابمجانبكلمنيكونوالزوايا،الأضلاعمتساوي

اثنانجانبكلمنكانفإنواحد.كلهالسطحفإن

كلهفالسطحوالزوايا،الأضلاعمتساويوهو)ذراعان(

سطحوكل...ذراعفيذراعهوالذيالسطحأمثالأربعة

ربعمثلفهوذراعنصفجانبكلمنيكونمربع

معينةوكل...ذراعجانبكلمنهوالذيالسطح
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القطرينأحدضربكهشإن،الأضلاعامتساوية(معين)شكل

وكل(،الضرب)حاصلت!سسيرهافهوالآخرنصففي

الدورهوومسبعثلاثةفىالقوضربكفإن)دائرة(،مدورة

."..بها.يحيطالذي)المحيط(

هـ،267نحو)تألحسلمبنشجاعكاملأبواشتهر

المعاصرينمنوهو،المصريبالحاسبم(088

الجمعكتابالرياضياتفيمؤلفاتهومن.للخوارزمي

الحسابيةللعملياتالأسامميةاالقواعدفيهويبحث،والتفريق

أيضاوأ،.عنوانهمنيبدوكماالجموالطرحلاسيما

اشياضيةأسمائااحلأصوأ!فيهويبحث،الخطأينكتا!

ت!صملةأيحافيهوا!لقابلةالجبروكتاب.الخطأينبطريق

بفضلفيهأشادكما،الخوارزميعلىاممتدركهما

كتاب"إنفيهويقول.والمقابلةالجبرعلمفيالخوارزمي

الجبربكتابالمعروف)الخوارزمي(موسىبنمحمد

يجبمماوكانقياسا،وأصدقهاأصلا،أصعحهاوالمقابلة

كانإذوبالفضل،بالمعرفةلهالإقرارالتقدمةمنعلينا

لماوانحترخ،لهوالمبتدئ،والمقابلةالجبركتا!إلىالسابق

ماوضبمغلقا،كانمابهاأضااللهفتحأضياالأصولمنفيه

فيها:رأيتمعسرا،!صانمالهاوسه!متباعدا،كان

كتيرة،مسائ!منهاشفرعتوإيضاحها،شرحهاتركمسائل

شيشرهاذانتياسشةاضروباغيرإلىأكثرهايخرج

إيضاحهتركماضحتوأو،شرحهوبينت...كتابه

الوصاياحضابأيضاالرياضيةالكتبمنوله".وشرحه

أحسنمروهوالجبر،فييبحثالذيوالشاملبالجذور،

شيسميثأشارأصيهوإالعصر،ذلكفيأغتأالتيالكتب

المعادلاتحلفيعصرهوحيدكانبأنهالرياضياتتاريخ

أ!ندسية.االمسائللحلأ!ااستعماكيفيةوشي،الجبرية

هـ،288)تقرةبنثابتالعربمهندسمهد

حجمبحسابوذلك؟والتفاضلالتكامللإيجادم(009

كما.محورهحولالمكافئالقطعدورانعنالمتولدالجسم

الأعدادإيجادفيتستخدمقاعدةعلىأحثوراإليهيعزى

أحدفيهايبحثأ3الأعدادامننادرةأزواجوهيبمالمتحابة

المقالة.هذهمنالسابقالجزءفىالحسابانظر:.قبله

السحريةالمربعاتفيبحثمنأولكانثابتأنكما

الزاويةتقسيمفيطريقةيبتدعأنواستطاع.الصينيينبعد

الهندسةفيابتكاراتوله.إليهيسبقلمبألعملوب

التطبيقاتمنتستفيدالتيالهندسةوهيبمالتحليلية

الجبرية.

الرياضياتفيالمؤأغاتمنكثيراقرةبنثابتصنف

الهندسية؟المسائلفىكتاب،المثالسبيلعلىمنها،

المتحابة؟الأعدادفيكتاب،وقطرهالمربعفيكتاب

فىانحتمر،الهندسيةبالبراهينالجبرمسائلتصحيح

ترجمكما.الزاويةالقائمالمثلثفىكتاببمالهندسة

علمإلىالمدخلكتابأشهرهامنالكتبمنالعديد

إلىنسبةام(35نحو)تالجرشيلنيقوماخوسالعدد

نوعهمنالأولالكتابوهذا(.اليومالأردن)فيجرش

الهندسة.عنمستقلاالحسابعلممؤلفهفيهعالجالذي

الكتابهذاترجمةعلىترتبتالتيالفوائدبينمنوكان

كما،العربيةاللغةإلىجديدةرياضيةمصطلحاتإدخال

التيالرياضيةوالتعابيرالاصطلاحاتتوحيدفيأسهمت

العلمية.نهضتهمإبانوالمسلمونالعربالعلماءاحتاجها

فلكيابوصفهم(929هـ،317)تاجتانيااشتهر

فيمبتكرةبحوثاأضافواالذينمنوهورياضئا.منهأكتر

مؤرخىمنالكثيرونيعدهلدا،والمثلثاتوالجبرالفلك

وهو.مهمةنظرياتوضعواالذينالعالمعباقرةمنالعلوم

إنهإذالوتربمكلمةمنبدلأواستعملهالجيبأدخلالذي

جاءومنبطليموسيفعلكانكمابالوتر،الحسابترك

وهوالوتر(.)نصفبالجيبالهنودحسابوفضل،بعده

الجداولعملمنوأولالتمامجيبمصطلحأدخلالذي

،الجيوبتناسبقانونوعرف،المماسلنظيراشياضية

والخطوطالأساسيةالكرويةالمثلثاتمعادلاتاستخدم

الأرباعحسابفيبهاواستعانألاقواس،المماسة
خطأيالممدود،الظلاسماعليهاوأطلق،أصشمسيةا

.المماس

أحدم(899هـ،388)تالبوزجانيالوفاءأبويعد

مؤلفاتفيهماوله.والفلكاشياضياتفيالمعدودينالأئمة

الشرقرياضييمنبعدهجاءمنكللهواعترف،قيمة

وعندما.الهندسةفيبرعواالذينأشهرمنبأنهأخربوا

بحوثعلىشأنذاتإضافاتأضافالجبرفيآلف

وقدبالجبر.الهندسعةلعلاقةأساسافاعتبرتالخوارزمي

التاليتين:المعادلتينحلفيبالهندسةامشعان

ب-م!3!+س!4،!-4س

بالقماإلمكافئ.تتعلقلهاحلولآيجدأنواستطاع

المثلثيةالنسبةوضعفيللبوزجانيأسفضلايعود

المسائلحلولفياستعملهامنأولوهو)الظل(،

جداوللحسابجديدةطريقةأوجدكما.الرياضية

بعضووضع.للغايةدقيقةجداولهوكانت،الجيب

بعضوكشف،الزاويتينبجيبتتعلقالتيالمعادلات

ونظائرها.والقاطعوالمماسالجيببينالعلاقات

منالرياضياتفيقيمةكثيرةمؤلفاتوللبوزجاني

أبوابسبعةإلىقسمهوقدبمالحسابفيمنازلأشهرها:

وحسابوالمساحةوالقسمةوالضربالنسبةعلىاحتوت

ومنالتجار.ومعاملاتوالصروفوالمقاسات،الخراج

المدخلللخوارزمى،والمقابلةالجبرتفسير:الأخرىكتبه
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العملكتابالأوتار،استخراجكتاب؟الأرثماطيقيإلى

الستيني.بالجدو!

فيرلهأنغيرفيزيائيا،بوصفهالهيثمابناشتهر

بارعارياضياكانأنهعلىتدلأصيلةبحوثاالرياضيات

فيوالأرقاموالمعادلاتالهندسةتطيقفىبراعتهتجلت

قضاياهاعلىالبرهنةوفي،والفلكبالطيعةالمرتبطةالمسائل

،أخرىأحياناومعقدةأحيانا،البساطةفيغايةببراهين

والمجسمة.المستويةبنوعيهاالهندسةتتناولوهى

ذلكفيووضع،المنطقعلىالهندسةالهيثمابنطبق

ابنقولالأطباءطبقاتفيأصيبعةأبيابننقلكتابا.

منوالعدديةالهندسيةالأصولفيهجمعت"كتابالهيثم

وقسمتها،الأصولفيهونوعتوأبولونيوس،أقليديم!كتاب

والحسيةالتعليميةالأمورمننظمتهاببراهينعليهاوبرهنت

أقليدستوالىفانتقاصذلكانتظمحتى،والمنطقية

."بولونيوسوأ

خصوصاكلها،بحوثهفيعلميامنهجاالهيثمابناتبع

الجزءفىالهيثمابنإسهامانظرالضوء.فىمنهاكانما

بالرياضياتالمتعلقةوكتبه.المقالةهذهمنبالفيزياءالخاص

والعدد،الهندسةفيأقليدسأعمولشرحمنها:كثيرة

أعول،المعاملاتحساببمالهندسيةالمسائلتحليل

جهةمنالمثلثخواص،بالبراهينوذكرهاالمساحة

الخطأين.حسابفىكتاببمالدائرةتربيعالعمودبم

تغطي.الهجريعشرالحاديإلىالسادسالقرنمن

العلومحقلفينبغواالذينالعلماءبعضإسهامالحقبةهذه

العاملى.الدينببهاءوانتهاءالخيامعمرمنبدءا،الرياضية

أسرمنكثيراطورواعلماءبظهورالحقبةهذهوتميزت

السابقة.الحقبةفيأسلافهمتركهاالتيالرياضيةالعلوم

حقلفياشتغلواالذينأنبغمنالخيامعمركان

اقليدسهندسةبدهياتودرسالجبر،ولاسيماالرياضيات

حاولواالذينالعلماءأوأئلمنوالخيام.العامةونظرياتها

التيالحدودوعدددرجاتهابحعسبالمعادلاتتصنيف

الخوارزمىاستع!لهاالتيالمعادلاتبعضواستخدمفيها.

ذلك:من؟والمقابلةالجبرفيقبلمن

93-س01+2سح

طح01=02+2كلح

سى2=4م!+3

هند!ميا،التكعيبيةالمعادلاتيحلأنالخيامواستطاع

والثالثةوالثانيةالأولىالدرجاتذاتالمعادلاتأنواعتبر

وأ3،س-!م،مح-س:مثلبسيطةتكونأنإما

سحب+دم!2+3سح،ص!-سحد+2سمثل:مركبة

وللمركبةأشكالستةالبسيطةللمعادلاتووضعهـ،-

شكلا.عشراثني

وغيرهماوالرياضياتالفلكفىكفيراالخيامألف

ماشرحالرياضياتفيالعربيةآثارهوأهم،بالفارسية

والمقابلة.الجبرفىمقالة،أقليدسمصادراتمنيشكل

أبوالقلصاديالجبرفيالرموزاستخدممنأولكان

فينبغوقدأم(،486هـ،198)تالقرشيعليالحسن

فيأبدعكما.شمأنذاتمؤلفاتفيهوآلفالحسابعلم

لهمؤلفوأولالجبر.علمفيبحوثهوفيالأعدادن!ية

علمعنالأسراركشفكتابكانالأوروبيونعليهاطلع

الغبار.

للكميةالتربيعىللجذرتقريبيةقيمةالقلصاديأعطى

كالتالي:م!(+)م!2

!ص+؟3طح4،-=

لحسابطريقةأبانتلأنهامهمةالمعادلةهذهوتعتبر

هذهمناستفادوقد.متسلسلةبكسورالصمالجذور

التقريبيةالقيماستخراجفىوغيرهالبيزيليوناردوالعملية

الصم.للجذور

علمعنالجلبابكشف،الرياضياتفيمصنفاتهمن

حسابفىتبصرةكتاببمالحسابقانون،الحساب

منمختصروهوالغبارعلمعنالأسراركشفالغبار؟

الكتابوهذا.الحسابعلمعنالجلبابكشفكتاب

المقدمةفيوذكر.وخاتمةأجزاءوأربعةمقدمةعلىيحتوي

الأولوالجزء.بهايتعلقوماالغبارحروفوضعصفة

ومسائلوالقسمةوالضربوالطرحالجمععملياتيتناول

الحسابيةالعملياتوإجراءالكسورشناولوالثانيتطيقية،

لمجناولوالرالغالجذور.يتناولوالثالثعليها.والجبرية

أماوعملياتهما.والمقابلةوالجبرالمجاهيلأستخراجكيفية

واستخراجوالنسبةالمعادلاتفيألاستثناءفتتناولالخاتمة

والناقص.التامالعدد

أهـ،310)تالعاملىالدينبهاءآثارظلت

للكثيرمرجعاطويلازمناوالفلكالرياضياتفيأم(622

الجذورإيجادفيعملهخلالومن.والباحثينالعلماءمن

وضعهاالتيبالطريقة،الجبريةللمعادلاتوالتقريبيةالحقيقية

هذهلحلأسهلجديدةطريقةإلىتوصل،الخوارزمي

أوالكفتينطريقةالطريقةهذهعلىوأطلق،المعادلات

ابتكرحتىبعدهمنالطريقةبهذهالعملواستمرالميزا!.

التقريبية،الحقيقيةالجذورلإيجادأخرىطريقةنيوتنإسحق

.اليومتطقالتيهي

ذإبمالعاملىكتبأشهرالحسابخلاصةكتابيعد

علىوالطلابالمعلمينأوساطفيكبيراانتشاراانتشرإنه

بعضفىقريبوقتإلىيستعملوكانسواء،حد
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مؤلفاتهموآ!عمالرياضيا!أش!هـعلماء

وفاتهتاريخالريافي

الحرانىبنيوسصيوخا

الحاسبالحرانىالفتحلمتسنان

ا-فوارزميموسىبنمحمد

ا!يباأنجوعليبنمشد

قيالكند

اسلمءتثجاثكاملأبو

امهاتيعيىبنمحمد

ارويخوريابخفةأبوأحمد

العباسأبوخسىورسا

قرةبن"لابت

الجيليا!اببررةأنجو

؟ئوتابنقسظ

الحايسبسث،زىالمرر

الحابمحمدبنأحمد

عمربنأحمد،ابيسيال!

ائع!ليالح!جم

ذسةبنثابتبنإبراهيمإسحاقأبو

العراني"حمدبنعليالرصلى،

الراشييعقر!يو!فأ

المصيصريوس!ىأله

سهلأبراصكومي،أ

الح!أبوالجلىكوضيار

ي1الكلواالمصسأبو

الرفاءأدو،ايوزجاني

احمدبرسلحة،المجريطي

أجزيالسجستالى

الحسنلنعبداشله،الصيدناني

اغاضياأكثمبنيحىبتمحسد

اشكىامهند!-اعليبنجعفر

الحاسبإححطحرباا

أ-تفيمحمد،خيال!س

م،815هـ002

5825،هـ021لحوسة

846ء؟هـ232

864ء،حى2"د

م866،هـ2د2

م267088!،نحوصنة

م88هـ،!ا27انحرشة

م598،هـ282

م866،هـ286لحومنة

م009،هـ288

م119،هـ892

م،129هـ003

م229،هـ031نحوصة

مهـ،315279صنةنحو

مهـ،3279دانحوصنة

أمهـ،31527نحومنة

هـ،6؟33591

559ء،حى؟34

م619،هـ3.دنحرصنة

م661،هـ.33نحرصنة

م661،هـ3.دنحوصنة

م969،هـ035نحومشة

م829،هـ372نحوصنة

بم899،هـ388

م7001،هـ893

ام240هـ،415

ما02920؟هـ؟،سةنحر

م9201؟،02؟هـلحوصة

م042!رو؟،9201لحوسنة

ما02920؟هـ؟،سةلحر

م9201مى؟،042منهنحو

مؤلفاتهأهم

الهندسة.فىحدوابتاختصار

انوصايا.حسا!؟المعصاتكتا!؟بقاض!سواالجمع

بلة.المقاضلجبرا

الم!فصا،تالهندكلا؟الحساباضفريق؟:االجمع

.والمتوسات

الهندسى؟احسابا!استعما؟الأرشاطيقىإنىالمدخل

العدديئ.الحيللىاسةرصا

الوصايا؟ينالخصبنحضاب،اضفريقراالحمعكتاب

والهمدسةالمساحة؟الشاملكتاب،واخقابلةبالجبر

والطير.

منوافعاشرالخاساسيها!اضرحالنبة؟يهاب

أنلبدس.

فيالحثكتاب:المقانجلة؟ابكتا!،الوصابكعاب

ا!د،احساب

إلىالمدخل؟واهقابلةوالحبرا.لأعدادفيالأرثماطيقيا

الموسيقى-علم

بة(الخحالأعدادا(سيةالهنفالسائا؟ال!!ا!ئالمحروط

افلبدس.أشكالفىكتا!

اطساحة.كتا!؟المعاملاتكتاب

.أقليدسكتابضكوث؟الهندصةعلمإلىامدخلا

السطوءعما!؟الأوصالاوكيفيةالمصاصةاشثلاثاررشائرا

والمنحرفة.والاللةاغائمةواطةا!ص

والتفريق.الجمعكاب

.أقليدستغسير؟الحلقةمساحةالدور؟حساب

فالمقاللة.الحبرفيكتاب،الساحةفيكناب

افلاثةالقطوعر-ا(؟)مقالةالهندسيةئا!اولاستخراخ

(.)مقالة

برشحاث!امللأليوالمقابلةالحبركتابشر!

أسلم.

ينالحطحسالى؟استختاح!اب؟الحابلىالجام!

بلة.المقا،الجبر،ياالوصاكتابااطرر!أ!حسا

فىامتااهضلعفىهـسالة؟الأثقالمراكزكتاب

.التامانبركاررسالة؟الدائرة

الهند.حساباصول

اعدلى.أالحسابفىايختكاب

إلىالمدخلالأوتار،اامتحراخ!الجبرصناعة

لأرثماطيقى.ا

العدد.علمتمام

)ريالة(.بالقصاغالملقصانثكل

كتابحف!اخسمةسااغىسبأفصفرفيكتارر

ألحير.فىالحوارزمي

الأعداد.مانا!!ساب

المكحى.فياترما،الهديةفي!اب

احر.فىجابسألي!ابشر!؟احسابفىالجامع

اسبديع.ا؟احافيا(الفخري
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ميلرياا

النسو!الفاضي

امصيااصسم!!إابن

الهيثماك!

الهاشحىالقبيصىاصقراأبو

الريخحارأبو،نىانبير"

س!ة+تمححداغاسب،الأصفهانى

إسصاعيلدأمظنثر،ا"لأصفرارقي

الحياءعمر

لشرأفيب!ب!صأبهالحرقى،

ال!سريصحمدننأحمدامحمملاح،االن

ألمغربييحىبنالسمرأ!

أزكطايراررينافخر

الصومىادءتشرف

ممشىالمراالحسر

الدبتنجمأطبودكطأابن

الفرسييرا!نصير

الغرجميالدبنمحس

أرريناشمس!انسمرقندي

اذ!ا!حتىأ!ناءاابن

البغداديالخوامابن

حس!تالدينشر!!الفي!ى

أحمد!تيحىأطيناعماد،الكاسى

اندلمشلاا!3العباأبوانهائم،ابن

أ!كاشياحمئي!الدينكيات

أكر،ممطا،زادهقاضى

القرشياررتألوالقنصادكط،

ينىالماردسبط

ألحكماييغازكطابن

ألحغرلىحمزةابن

العا!لىالدننءبلا

المكنالمراعاكنىااين

وفاتهريخ

.92هـ؟،4

.35،ور4

.93هـ،4

93.،هـ4

؟.،\لمثهـ

لمد.،9هـ4

،لم81.هـلح

،121!هـ

،8هـ5

،9هـ6

،!هـ6

13

26

27

274،؟هـ

لم09،2هـ6

192،هـ6

321،هـ7

32"،هـ7

342،هـ7

،4؟3هـ7

،412هـ8

؟42،هـ8

432،هـ8

14لم69هـ8

315هـ،ه1

هء3هـ،ه1

22هـ،ا0

61هـ،ا0

م

م

مؤلفاتهأهم

.أتليدستحريد؟امقئ!ا

طبيعةأقليدسر؟كتا!تفسبمفىالهندسةإلىافخط!

الهواثى.الحما!فيالكاملالعدد؟

الهندسية؟الحسالل!ليل؟اطسابأصوا!فىءالجا

فيصاب؟اهعاملاتاحساب؟الأصولاجهةعلىالمساحة

انكرة.ماحة؟ةالدائرءزص

.()رسالةالأعدادالوأأ

كيفية؟انهندشةا!سائا!؟الدائرةفىالأوتاراا!تخراح

.الحسابتعلمفىالهندرسوم

.الحسابفىءالجاكتاب

لأقليدس.الأكهمولىاختصار؟المساحةديمقدمة

واطقابلةا!لجبر؟أقليد!مصادراتمنيشحلساكرح

1،(.)مقا

.الحسابفيالاملةالرصالة

اصبع.االمقالاتكتاب

المثلث؟الهندممطاحسابفىامىالقر!الحهن!س!تاعجار

"البا!!الزاويةالقائب

.أقليدسمصادرات

.يلتقيانشلا!رباذاللذي!أخص!-فىاسةرسى،بلةفىالمقالحبرا

اميفات.علبمفىوالغاياتإئالماجامع

؟أقليدسمصادراتمختصر؟أقليدصءخابمختمر

!المقابلة.اجمبراعم!ا!يال!-املةأتالرما

مساحةأتليد!-؟حم!سيركتا!،أ!ظعاضكلح!تاب

وترلبرا/لأىضتسطيعكتاب؟شالكريةابسيمةاالأشكال

ئرة.ال!

لب.الصااكيةاحاسصاكمدة؟3أتليدهدسةسصاب

الفدسة.فىالتاشى!ا!أشكا

الصمرالجذالأكباب،تنبيهالحاب؟اتأعماتلخيص

بلة.والمقاالحبر!كنا؟()رسالةحهاطسوحمعها

ا!اليه.ا!واعدأفىالبهائيةالفوائد

.الحسابعلمفيتمقهط

ا!سا!.كتاب

الهوأئى؟الحسابفرالحعونة)رسالة(؟الحسابلىأ!لمعا

اططالب.اأصسىالىالطالبمرشد

.الحسابمفتاكاب(؟)رسالةاسترزااجيب؟المحيطةالرصمالة

فيالتأسي!!ا!أشكاكتابفسح؟الحببدياسةرسا

الفد!ة.

علمعنالجلباب!صثفالغبار،علمستالأسر".كمثف

.الحساب

،سيلةإلىالفلا!إرضل؟الحسابعلمفىا!،لبابتحفة

.الحسحات

الحسماب.علهميالحسابمنبة

اسسداد.االرصدلذوكطالأعدادتحفة

(الحسابجر؟الحابخلاححه

الهمدت.إلىا!دخلا
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عشرةمنالكتابهذاويتكون.الإسلامىالشرقمدارس

إليها.يسبقلمالتىالأساليببعضوفيهتعليميةأبواب

فيتناول:يلىكماالعشرةالألوابمحتوياتوجاءت

علىوالجذورالصحيحةالأعدادأوالثانيالأولالبابين

منالمألوفةالحسابيةالعملياتعنفيهماوتكلم.التوالي

أ!صسوراجذ:رواستخراح،وضربوقسمةوطرحجمع

كيفيةالخاص!إلىالثالثمنالأبوابفيوتناولوتحويلها.

الحطأينوبحساببالتناسبالمجهولاتاستخراج

أصسابع:االسادسالبابينخصصو.والتعاكسوبالتحليل

والدوائر،والأضلاعالمستقيمةالسطوحمساحةلحساب

الابار.وأعماقوالمرتفعاتالانهارعرضوقياس،والخروط

الجبربويقالمجهولاتاستخراجالثامنالبابفيوتناول

القواعدبعفرفيهماأوردفقدالأخيرانالبابانأما.والمقابلة

وتمرينهأ!الطاذهن"شحذقبيلمنالتطجيقيةوالمسائل

".المطلبامشخراجعلى

الدراسةمجنات

المودوعةفيعلةذاتمقالات

علم،لأحياع

لبصريخات

علم،لتمجيم

لجبر

لجراحة

لجعرايخا

لحيولوجا

لحيوالى

معةحا،هرلأرا

شبيلياأ

الامويمعا!

القرويينجامعة

الصفاإحوان

الشريرو،لإدريسيا

رح!يدسأ

أرسطو

ح!ت،قسحاإبرا

مدحالوأ،بىلاسطرل!ا

إسحاقألو،يالإصطس

إقليدس

لاحةال!

أبوعمدالله،الشاني

تيخو،هيرا

علوم

الحيمياء

ضياتلرياا

لةلصيدا

لضوءا

لطصا

!ط،احيودا

لفلك،ا

ياءا!يزا

لكيمياءا

ماكنأ

تمس!ضومعرحوا

معحا،لةإهـشوا

صقلية

طةلاعر

جمترا

رتحماتأطوعا

لمتلث

حةألملا

لموسيقى

العرديةلموسيقى

لمي!!انيكا

لبات

لهمدسة

ممل!صة،ساطةىس

الحمراءلصر

اللعويهالمجامع

امسمحد

طليموس

يردلبلاا

بليمي

ليحالورا

تسور،يللو

وىئميرا

أحيصارالم!ا

بحليستايما!،يشليتور

حيالىبنحالر

الحاحط

اجليوحا

هيمبراإب!!حمد،ريالفزاجاليموس

أ!مرياالله!ضلالنالصادقحعفر

فيثاغورتا!دينالساد،الخطيباكأ

القزوييودخلدل!ا

يوسفبوأ،لكسدياجعفربوأ،لحواررميا

ليكولاس،برنيكوسكووردلااجو،دا!ينمتمى

احسدوسىامؤرحقريصسديمر

المسعوديحميمةأس،أ!ديوريا

عمدألوالديرشمس،المقدسيمحمدس!صأس،إسا!ىا

المقريزيهـشد17

الدينلحمامنظهور،فىاأ!ال!اأبو،اشومةلرا

حسرو،صريارمحف

النفيصاسالقاسمأبو،الزصهـاوي

إسحةىالسير،نيوتنسيحااب!

ال!سلمىهشامالصوريابن

عليأبو،الهيتماب!أسعداديااللصي!عمدا

الحمويياقوتالحيامعمر

إسحاقب!أحمد،اليعقوبىلصرألو،لىأغاراا

إسماعياأ!ديناعمادأ!داء،األر

صلةذاتأخرىمقالات

الكثالةا!سصحي11التوترا!لأسصر!،!

لكحولاليةلحاداعلم،الأصواتا

لعربادلسا!كتا،لىلحيوااي!دباقيلأا

لحرروالمدانيحلزراكسيرل!ا

لمسكانعفراشارنحسالاا

لمعدنانيدلسيااومتررأجاا

والمعحطسيةالمغنطيساعطراالبلسما

الميزانالإسلاميةاصعمارةااضحيرا

السفطالفلورااضححرا

لةلهااشوراحطامياضساا

التقطير

الموضوعصرعنا

الطب

هـ-الحراحمطالطص-أ

-واعيولىاطب!

-زوالولادةالأطفالاطص-!

النمسيالط!-د

الميدلة

العر!ةالصيدلة-أ

-دوتص!يفهاالطكميةالعقاقيرلص

الكيمياء

العرديةال!جمياء

حديدةكيميائةمواد-ب

مؤأغاتهم:أههاحجمحاءار:اد-!

الفيزياء

-دالمصريات-أ

هـ-الأصوات!

نيكاالمي!ط-!

لتشريحا

والعلاحالأمراضا

المستشفيات

مؤلفاتهماوأههاالط!رواد

مؤاغاتهموأهمالصيدلةرواد

وصيدلالمجةطبيةمنحزات

والمغنطيصالحاذبية

مؤلفاتهموأهمالميزياءرواد
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لأحياءا-

لنباتا-أ

والعقاقيرالنباتعلمب

الحيوان-!

مؤلفاتهموأهموالحيوالىالمباترواد-د

الجيولوجا-

لتضاريسادلزلازلا-أ

حيولوجيةمتفر"ضاتهـوالصحورالمعادد-ب

وأهمالجيولوجياروادووالحزروالمدالبحار-بر

تهممؤلفا

لجغرافياا-

الفلكيةلجغرافياا

لإقليميةاالحغرافيا!

والاقتصاديةاحشريةاالحغرافيا-!

الخرائط-د

مؤلفاتهموأهمالجغرافياروادهـ-

الفلك-

والتنجيمالملكعل!ا

ال!رياجعلمب

الرصدوآلاتالمراصدجى

مؤلفاتهموأهمالفلكعلمرواد-د

الرياضيةالعلوم-

المثلثات-دالحسا!-أ

الرياضيةالعلومروادهـ-الحبر-!

مؤلفاتهموأهما!ندسةا-%

أسئلة

والصيدلةالطب

اليونالي؟لالط!يتأثرونالعربلدأعصرأيفي

ومنا!التشريحعلمالجراحيعر!أنالضروريمنكانهل

المرضى؟ليعالجالإسلاميالعصرفيالأعضاء

قبلدراستهالعربالأطماءعلىكانالذيالكتا!صاح!من

والجرا!؟دالط!الاشتغال

فتىعمليةفىنجحمنأولكانالديالعربىالطيبمن

؟الحنجرة

الجراحة؟فييستعملونهاكانواالتيالخيوطيصنعونكانوام

فيالمباضعوجدتوأي!،الجراحةأدواتالعربطورهل

مصر؟

اللحميةالزوائدلقطعتستعملالتيالأناليبتصنعكانتم

الأنف؟وهوام

للعملالعر!يستعملهاكانالتيالمرقداتأنواعساثنيناذكر

الحراحمط.

؟العيونطبعلىالعر!أطلقهالذيالاسمما

البيمارمشان؟ما

نة؟الشرابحاما

السباتية؟العقاقيريستوردونأ!رباكادأينمن

العباسى؟العصرفي)الطارة(الصيدلةمهنةنضمتكيف

العقاقير؟لوزنلهمأوزاناالعر!التكرلماذا

أ!كميدلة؟اعلمفيالرازيآثارما

الكيمياء

المبكر؟طورهافيالعريةالكيمياءتأثرتمم!-

؟الحياةإكسيرما-

الكيمياء؟لتعلميزيدب!حالداستعانبمن-

الكيميائية؟الأجسامالعربالكيميائيونصنصكيمى-

الكيميائيينقدماءبهايؤمنكانالتيالأرلعةالعناصرما

نيين؟اليونا

؟العربللكيميائيينالدقيقةالحساسةالموازينفائدةما

الكيميائية؟خبراتهمالعربفيهااستخدمالتيالصماعاتما-

إلىالحسيسةالمعادنتحويلإمكانيةعارضالديالكيمياثيم!-

ثمينة؟معادن

ومؤلفاتهم.العربالكيميائيينم!ثلاثةاذكر-

الفيزياء

الفيزياء؟علمالعربأخدعم!-

؟الصوتمنأسرعالضوءأدالربالفيزيائيونعرفكيص-

الهيثم؟ابنايتشهرم

الضوء؟بدرايممةاشتصالديالعربيالفيزيائيمن-

المو!عيقى؟درسالذيالعربيالعالماسمما

؟العر!عندالميكاليكااسمما-

الدقيقة؟الموازينلصحالعرباهتملماذا-

بالجاذبية؟اهتممسلمعالرأولمن

الأحياء

؟النباتعنالأوليةمعلوماتهمالعرباستقىالأمأيم!-

؟العر!إليهاتوصلالتيللنباتالتائيةبالتسمجةالمقصودما-

؟النباتعلمفيسيناالنقدمهاالتيالفائدةما-

،الحيوانعنالعربكتبهاالتىالكت!عناوينبعضادكر

المؤلفين.بعضواذكر

الفلورا؟فيعربيكتا!أولما-

بالصور؟مدعمعربينباتيمعجمأولآلفمتى-

لجيولوجياا

.العربالجيولوحيينبعضأسماءاذكر-

والجواهر؟المعادنالعر!الجيولوجيونعالجبماذا

؟العربعرفهاالتىالنفطأدواعما-

العربية؟باللغةالأحجارفيكتاباآلفم!أولمن-

.الأرضسطحكرويةعنكتبممنالعربالعلماءبعضاذكر-

الطقات؟تعافقانونإلىأشارمنأولمن-

لجغرافياا

هذافيتأليفهمبدءعندللعر!معروالةحعرافياكلمةكانتهل-

العلم؟

الفلكية؟بالجغرافياالعر!اهتملماذا-

يجدواأرالعربالجغرافيينمنطلبالذيالعماسيالخليفةمن-

الأرضية؟الكرةمحيطله

؟والعرضالطولحطوطالعربعر!هل

.العربالحعرافيينبعضاذكر-

حلفوها.التيمصمفاتهمبعضاذكر-

الجغرافيا؟فيالحمويياقوتكتابعنوالىما-
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الممتمهورير.ا!ر!اأطالرحاأسماءلعصادكر8

ومتى؟الأولالياسمهاكادوماذا،الحرائصأالعر!عرفه!!-!

العردية؟اللعةفيحرائطكلمةاستعملت

الفلك

السلمير؟عندوالتنحيماسفلكاعلمليرالفرقما

التححيم؟فىمؤلفاتللعربهل-2

الححوم؟أحكاملإبصاافيرسالةكتصالذيمن-3

الحاطئة؟اضقاويماأصلحالديمن4

الأرياج؟علمما-5

.اهسملم!!الفلكعلماءسضأسماءاذكر-6

العرهـ.صفهاوالتيأصحوماأسماءبعضاذكر-7

أضف؟اديالربعمحترعم!8-

فياتلرياا

أساسأيوعلىالآد،روبيولىالأرايستعملهاالتىالأرقامأصلما-أ

الرلى؟المترتفيالآدالعر!يستعملهاالتيالأرقامأساسوما-2

الصفر؟اخترعسأولم!-3

الهوائي؟الحسا!ومااصعمارياالحسا!ما4

.العر!الرياضياتعل!اءأهمم!ثلاتةادكر

هدسة؟كلمةاقتممستاللغاتأيمن6

هـ-،1)050الدولةالفلالية،العلوية

بالفلاأسيةعرفتالفلاأجةالعلويةالدولة(.أم-046

اطغربية.تافيلالتبملدةأ!مرالادئفىدعوتهالقيامنسبة

إعادةمنوتم!ضوا،السعديةالدولةالعلويونعاصر

وخاضوااسمعدين،عهدفىتمزقتأنبعدالبلادوحدة

المغربعنوردوا،وخارجيةداخليةمعاركدلكأجلمن

الأوروبي.العدوانخطر

المدنعلىيدهموضعمنالدولةهذهسلاطينتمكن

نأبعدوأصيلا،والعرائشوطنجةالمهديةمثل،الساحلية

.والإنجليزيوالبرتغاليالأسبانيالنفوذتحتكانت

ومدوا)الجزائر(،الأوسطالمغربفىالأتراكوزاحموا

شلف.واديحتىداخلهنفوذهم

ضدمهمةمعاركخاضتأنالدولةلبثتوما

أعريمعبداقيادةتحتالريفحربوتعتبر.المستعمرين

قيامهذاعقبكانثم،الحروبهذهأهممنالخطابي

إلىالخامسمحمدالملكووقوف،السيامميةالأحزاب

كانتث!امدغشقر،إلىونفيه،الوطنيةالمطالبجانب

فرنساأعلنتأخيراثم،ام559اهـ،375عامعودته

الملكويعتبر.أم569عاممارس2فيالبلاداستقلال

وصمدتقاومتالتيالأسرةلهذهامتداداالثانيالحسن

.الخارجمنالغزووعمليةالداخلمنالتفتيتعمليةأمام

الحسن؟تاريخ،المغرببمالدولة،السعدية:أيضاانظر

عبدالكريم.،الخطابيبمالخامسمحمد،الثاني

-0191اهـ،ا-938)328باكثيرأحمدعلي

روادوأحدوشاعر،ومسرحيقصصىام(.كاتب969

مصري،الأصلحضرمي.العشرينالقرنفيالأدب

لأبوين)إندونيسيا(سورابايامدينةفيولد.الجنسية

قضىوهناك،العريقةكندةقبيلةإلىينتسبانحضرميين

إلىأبوهأرسلهعمرهمنالثامنةوفي.الأولىطفولته

فىالحضرميةالأسرعادةعلىعربيةنشأةلينشأحضرموت

عربيجوفيأبنائهاتربيةعلىتحرصكانتإذالمهاجر،

تعليمهتلقىالحضرميةمحيوونمدينةوفيخالص!.إسلامى

والدينيةاللغويةالمعارفتعلمحيث،أممتابافىلىالأوا

مصر،إلىسافرالحجازفىقصيرةإقامةوبعد،ساسيةالأ

الادابكليةفي،أم349عامالمصريةبالجامعةزالتح!ت

.أم939عامتخر!وفيهاايلإنجليزية،اللغةقسم

قسمفيوعينعاما،عشرأربعةالتدريسفيعمل

وقاممصر،فيالثقافةبوزارةالفنيةالمصنفاتعلىالرقابة

وغيرهما.وروسيافرنساإلىالبعثاتلعضمعبرحلات

بدأتباكثيرأحمدعليحياةمنالمرحلةهذهوفى

فيالجديدعنوالبحثالانطلاقفيالمحافظةشخصيته

المجلاتكبرياتفىقصائدهينشروبدأوالفكر،الفنون

القراءلدىحسنااستقبالأونال،والرسالةأبولومث!الأدلية

الحجاز،فىوالمسرحيةالشعريةمحاولاتهأولىبدأوالنقاد.

هي.أغاهرةافيإقامتهأدإلا

مواهبه،صقلتالتي

وعمقت،أدواتهوطورت

بالآداباتصالهوكان.تجربته

اتخذقدالحديثةالغربية

منظما.أكاديمياشمكلا

فيالمتميزحضورهلهوأصبح

عدةونال،الثقافيالوسط

باكثيرأحمدعليعامففي.وأوسمةجوائز

جائزةعلىحصلام،629

وحصل.العلمعيدوساموعلى،دلادابالتقديريةأصدوأ،ا

تكريمابالجيزةأقيمخاصمهرجانفىالشعروسامعلى

.محرمأحمدال!جيرالملحميللشاعر

والرواياتوالنثريةالشعريةالمسرحيةبينأطأعماتنوعت

النثرية:مسرحياتهأهمومن.الأدبيةوالدراساتالمطولة

مأساةبمالفردوسعودةالجديدبمشيلوكالموعود؟الفرعون

بمالسياسةمسرحجحا؟مسمار؟دلامةأبو،أوديب

وأهمام:الشعريةمسرحياتهومنوغيرها.المزادفيإمبراطورية

وغيرها.ونفرتيتىأخناتون؟الهودجقصر،الأحقافعاصمة

رواياته:ومنلشكسبير.وجولييتروميوشعراترجمكما

سيرةالأحمر؟الثائرالنهر؟ليلة،إسلاماهوا؟القسسلامة
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فن:بعنوانكتابلهاللأدبيةالدراساتوفيوغيرها.شجاع

الشخصية.تجاربيخلالمنالمسرحية

الرؤية!نتجفالتيبكتاباتهباكثيرأحمدعلىتميز

الإنسانيةالنزعةذيالعربيوالفكرالمحافظةالإسلامية

الالتزاممعونقائها،العبارةبسلامةفيتميزأسلوبهأما.العامة

اللغةتأثيراتكانتوإن،الفصحىالعربيةاللغةبقواعد

.المتأخرةكتاباتهفيواضحةالإنجليزيةالأدبية

والتحليل،بالدرسأعمالهالأكاديميةالدراساتتناولت

أحمدبنولعمر.الشعريةالمسرحيةلفنريادتهخاصوبوجه

.أخبارهفيهتناولباكثيرأحمدعلىمعكتابباكثير

.الأدب،العربي:أيضاان!

سعيد.أحمدعدى،أدونيسانظر:سعيد.أحمدعلي

انظر:رلمحسئجالي.هاشميأكبرعلى

هاشمي.أكبرعلي،رفسنجاني

منرحالةأم(.818-)1766العباسبكعلي

باديما.دومنغوالحقيقيواسمهبأسبانيا،قطالونيامقاطعة

نأخطهوكانتالجزائر،فيوالعلومالعربيةاللغةدرس

إلىالمتجهةالحجاجقافلةمعويرجع،مكةإلىيذهب

حيثإفريقياغربيإلىثمودارفورالحبشةطريقعنإفريقيا

منالشرقإلىالوأ!نعريشيابحرأكتشاففييأملكان

كأميرمكةدومنغودخل.السنغالفيوينتهيتمبكتومدينة

بغرضالإسلاميةللبلادزيارتهوكانت.العباسيينسلالةمن

بها،يمرالتيالبلادوطبيعةوعاداتأخلاقعلىالتعرف

الحج.لأداءمكةإلىالذهابمنلابدكانذلكوليحقق

فىسنتينقضىحيثأم308عامطنجةمنرحلتهبدأت

وقبرصبطرابلسماراللحجرحلتهبدأوبعدهاالمغوب

عامإليهاوصلالتيالمكرمةمكةإلىبحراومنهافالسوي!ر

وبعد.هناكوتكريمبحفاوةقوبللمكانتهونظرا.ام708

وعادالمدينةثمينبعإلىجدةمنالبحرركبالحجأداء

طريقعناوروباإلىغادرهاالتيالقاهرةإلىبعدها

عامرحلتهوصفكتابةمنانتهىرومانياوفي.القدس

الغربأعطىمنأولالعباسبلثعليويعد.أم708

تجارتهاوصفمنأوليعدكمامكة،عندقيقاوصفا

ونباتاتها.أزهارهاووصفبدقةموقعهاوحدد

-006هـ،04ق.هـ-)33طالبأبيبنعلي

بنهاشمبنالمطلبعبدبنطالبأبيبنعليم(.661

.منافعبدبنهاشمبنأسدبنتفاطمةوأمه.منافعبد

اللهرسولعموابنالراشدينالخلفاءورابعجليلصحابي

هاشعميين،أبوينمنقرشيهاشميوهو،بمكةولدظ!ور*.

اسمعلىحيدرةهوأمهلهاختارتهالذيالمممهإنويقال

أبوهغيرهثمالأسد،معناهااللغةفيوالحيدرةأسد،أبيها

ذلك.بعدواشتهرعرفوبهعليافسماه

جعفرمنكليكبره،أبويهأبناءأصغرعليوكان

نإقيل.سنينعشروالاخرمنهمكلوبين،وطالبوعقيل

أصابفلما،أبيهإلىالإخوةهؤلاءأحبكانعقيلا

بعميهوالسلامالصلاةعليهاللهرسولوأهابقريشاالقحط

الأزمةتلكفيطالبأبيثقليحملاأنوالعباسحمزة

:فقال،أمرهمليكفوهولدهإليهميدفعأنوسألوهجاؤوه

وأخذطالباالعباسفأخذ.شحئتممنوخذواعقيلاليدعوا

مشهور.هوكماعلياالسلامعليهالنبيوأخذجعفراحمزة

أبيه.إشارعنبالحبالنبيإيثارفعوضه

وعرف،النبوةبيتفيوتربىنشأ.واسلامهنشأته

وبينبينهوجمعت.الطاهرةوزوجتهالنبيصلاةمنالعبادة

محبةمنأوثقومحبةمضاعفةقرابةالدعوةصاحب

بيتهفينشأالذيوربيبهصلإل!!محمدعمابنفكان،القرابة

.وبرهبعطفهونعم

،والعاشرةالسابعةبينإسلامهحينسنهفيواختلفوا

الدعوةقبلالإسلامعبادةبيتهفيشعبدظ!!النبيوكان

العبادةتلكيألفأنعليايمنعيكنولم،قصيرةغيربفترة

.المبكرةطفولتهفي

الجسديةقوتهعلىالأخبارتدل.ومكانتهعفاته

ولم،صرعهإلاأحدايصارعلمأنهعنهاشتهروقد.البالغة

قلوبلهافتنخلعالصيحةويصيح،قتلهإلاأحدايبارز

ليلةالنبيفراشفينومهالشجاعةمواقفهومن.الشجعان

وفروا،النالرفزعحينوحنيناحديوموثباته،الهجرة

وصفينالجمليومووقفتهللحصنوفتحهخيبريوموبطولته

صفةبالشجاعةوتقترنالمشاهد.منذلكوغيروالنهروان

.النزالمواقففيسيماولاوالهيبةالاعتزازأوالثقة

الشعيريأكل،المؤمنينأميروهوكان.وكرمهزهده

العزيزعبدبنعمرعناثروقدبيديها.امرأتهتطحنهالذي

وقد".طالبأبيبنعليالدنيافيالناس"أزهدقالأنه

التيللخصاصإيثارابالكوفهالأبيضالقصرينزلأنأبى

الفقراءيؤثرأنكرمهمنكانوقدالفقراء.يسكنها

يملكلاالذيطعامهقدمماوكثيرا،نفسهعلىوالمساكين

أسير.أويتيمأولمسكينغيره

الصحابةأكثرمنعنهاللهرضيكان.وعلمهعبادته

العسجودبعدموجههاللهكرمالذيوهووورعا،عبادة

لبغيةعنهايحيدلاالإسلامفيمحجةعليوكان.للأصنام

كان،دينهولعدولهبل،ولعدوهلهدينهوكان،لخشيةولا

علىوالدليل.وآذاهبهتهوإناستحقهمنلكلعندهالحق

نصرانى،رجلعندوجدهالذيدرعهحادثةذلك
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ح!سمشقد،المزمنينأميروهوأغاضياشريحإلىومقاضاته

درث!ا،عليعندبينةوجودلعدمللنصرانيبالدرعشريح

أطنصراني.الدرععليفأهدى،وأسلمالدرعالنصراني

أحدقال.الصمحابةأعلممنعنهاللهرضيكانوقد

ينتهي:مالكبنالأجدعابنمسروقوهو،التابعينكبار

أ!بطاأبيبنعلي؟اثنينأإستةوم!،لستةأصحابةاعلم

شقهاوعلماالإسلامأهلأحسنمسعود.بناللهوعبد

فيأصحابةاوللخلفاءمرجعافتاواهفكانتوعملا.وعبادة

مسائ!!منأسةمسأوندرت،عثمانروعمربحرأبيعهود

الحجةلهتنهضأوبهيؤخذفيهارأيلهيكنلمالشريعة

معضلةمنيتعوذالخطاببنعمركانوالاراء.أفضلبين

عنهاللهرضيروىوقدعلي"،"كحيةالحصنأبولهاليس

اللهخاتمهنقمقوكانحديثا،كل!!)586(أخبياعن

والفصحاء.أجلغاءواالخطباءأكالرمنكادكما،الملك

حدأو،يرتشداشاءلخلفا!لاور،منينلمؤاميرأ.لتهمكا

زلمااطشاهد،ضأفيأصلواءاوحاما!،لالحمةالمبشرينالعشرة

غزالاو.أخىألت:أسهأ!قاأصحالهبينضلإيإم!النبياخى

ض!قاتر،أهلهفيعلياخلصرتبوكةغزويمهوراللهرسول

علياذأسكفبلغ،صحبتهحرهأنهإلايحرجأنمنعهما:الناس

أماطالبأبىابن)أيا:اننبيأ،فقالعببممر،للنبيفذكره

رواية:)وفي؟(موسىمنهارونبمنزلةمنىتنزلأنترضى

عثةيى:اللهرسولقالخيبر،يوموفى؟(لعدينبىلاأنهإلا

ورسولهاللهويحبهورسوأ،اللهيحبرجلإلىالرايةل!دفعن

غدواعيههور،اللهأصئرسولفلما.يديهعلىاللهيفتح

بر!علىألى-عئة!اللهلرسوفقاليعطاها،أنيرجووكلهم

عييهفيفبصهتبهفأتي،عينيهيشت!يهوقالوا:،طالبأبي

الاية:هذهنزلتولما.عليهاللهففتح،الرايةفأعطاهفبرأودعا

وأنفسناونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناندعتعالوافقل)

وشاطمةعلياعبهه!اللهرسولدعا.6أ:عحرالىأطآ!وأنفسكم

اللهرضيوكان.أهليهؤلاءأصلهماوقالوحسيناوحسنا

عمرعليهمانصأرزيناالشورىأصحابأحدعنه،تعالى

عبدالرحمنعليهالخلافةفعرضطعن،أنبعدعنهاللهرضي

إلىعنهفعدلبعضهاامتئمنشروطاعليهوشرطعوفبن

بعديزلولم.عثمانوبايغعليوسلمفولاهفقبلهاعثمان

عشمانقت!!أنإلىوالعلمالدينلنصرةمتصكمدياص!ل!ه!النبي

الخلافة.وتسلمأضاساشبايعه،عفاللهرضي

فاطمةأسبطاأبيلنعليخطب.وأولادهزوجاته

أ!أكأسواأجهإأهداهدرعاأمهرهاوعدوراللهرسولبنتالزهراء

وممبع!تبأربعمائهعفانب!عتمانفاشتراهلدر،عزوةفيعل!بى

بيدهفتناولها،الرسولأمامووضعهاعليحملهادرهما

آوعطراطيباببعضهاليشتريللاأ!إلىدفعهاآالكريمة

.العروسجهازلتشتري!علمةأمإلىالباقييدفع

فاطمةابنتهزوجأنهفأشهدهمصحابتهالرسولودعا

علىفضة،منمثقالأربعمائةعلىطالبأبيبنعليمن

الزواجخطةوختم،الواجبةوالفريضةالقائمةالسنة

بالذريةلهماوالدعاء،الهاشميينالعروس!تبمباركة

هذاوعلىتمر.فيهوعاءأ!يوفاإلىقدمثم.الصالحة

عمهلابنالنجيبنتالزهراءخطبةتمت،أجساطةامنأسحوا

فيالنكاحعقدوتم.عمهوابنصهـهلدأنفأص!،على

السنةفيبهاوبنىالمدينةإلىمقدمهمبعدرحبشهر

خمسابنعليوكانبدر،منمرجعهمابعدللهجرةالثانية

عاما،عشرثمانيةبنتفاطمةوكانتسنةوعشرين

بزواجيحتفلوالمكماالزواجلهذاالمطهلبعبدلنوواحتفل

بشارفينوعلي(النبي)عمحمزةوجاءقبل،منمثله

.الرسولمدينةس!ظنوأطعمفنحرهما)بعيرين(

ولامترفةزوجهابيتفيالزهراءحياةت!سلمر

الزهراءوكانتوالفقر،بالخشونةتوصف!صانت!!،ناعمة

الجهد.سعهاومازوجهاحدمةعلىتقوم

حتىزوجةبهايقرنلاعنهااللهرضيهشاطمةمععاش

أضعهر،بستةوالسلامالصلاةعليهاشنبيموتلعدماتت

ولدتوقدفيها.شكلاأبيهالمقامورعايةأ!ارعايةوهذا

،كلثومأم،محسن،الحسين،"الحسن:وبناتهأبنائهأشعهرله

اللهرضيعمرهامنأضلاثيناتبلغولماوماتت"،زينب

"خولةوهننساءتسعبعدهاعليتزوجوقدعنها.تعالى

البنينأمخالد،بنمسعودلنتليلىقيس،بنحعفربنت

الخثعمية،عميسبنتأسماءولد،أم،أولخابنحزاملنت

أبيبنتأمامةبجير،بنربيعةلنتحبيبأمهيوالصهباء

محياةمسعود،بنعروةبنتسعيدأماشبئ!بنأ!اصا

.وبناتأبناءمنهنرزقوقد.عديبنالقيسامرئبنت

الحنفية،ابنالملقبالأكبرمحمدالذكور:بمفهمألناؤهوأما

جعفرالأ!جر،عثمانالأكبر،العباسبكر،أبو،اللهعبيد

عمر،عون،يحيىالأصغر،محمد،اللهعبدالأكبر،ا

مأ،رقيةفهن:الإناثوأما.الأو!عطمحمدالأكبر،

رملة،الصغرىزدنب،ميمونة،هانئأم،رملة،الحسن

مأ،خديجة،أمامة،فاطمة،الصغرىكلثومأم،الصغرى

ويرحبنن.نفيسة،جمانةحعفر،أم،سلمةأم،أعراما

أنثى.91وذكرا51منهمولدا،34أولادهعدديكون

بنعثمانمقتلبعدالخلافةعلىولي.وو!اتهخلافته

القصاصيطلبونالصحالةأكابرلعضفقامهـ،35سنةعفان

عائشةفغضبت،فتريث،الفتنةعليوتوقع،عثمانقتلةمن

طلحةمقدمهمفيكبيرجمعمعهاوقامعنها،الم!رضي

هـوظفر36مشةالجملوقعةفكانتعليا،وقاتلواوالزلير،

مشةصفينوقعةكانتثم.الفريقينقتلىكثرأنبعدعلي

،الشامولايةعنمعاويةعزلعلياأدحبرهاوخلاصةهـ،37



قتلأياموعشرةمائةفاقتتلا،معاويةفعصاه،الخلافةولييوم

مولمىأبيبتحكيمالقتالوانتهىكبير،عددالفريقينمنفيها

عليخلععلىسرافاتفقا،العاصبنوعمروالأشعري

معاوية،فأقرعمرووخالفه،ذلكموسىأبووأعلن،ومعاوية

أهلوهملمعاويةبايعالأول:أقسامثلاثةالمسلمونفافترق

الكوفة،أهلوه!اأحليبيعتهعلىحافظوالتاني،الشام

وه!ابالتحكيمرضاهعليالإمامعلىونقماعتزلهماوالثالث

علىهـبين38سنةالنهروانوقعةوكانت.الخوارجفرقة

التوبةإلىودعوهعلياكفرواقدوكانوا،التحكيموأباة

بال!صفةعليوأقام.كلهمفقتلوا،فقاتلهم،جمهرةواجتمعوا

غيلةالمراديملجمبنعبدالرحمنقتلهأنإلى(الخلافة)دار

هـ.04سنةالمشهورةرمضان17في

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العاصبنعمرشالشجعةموقعة،الجما!

الرهراءفاطمةموقعة،صفينعلىب!الحس!

ضررس!محمدالمؤميرأمبكر،أليشتعائشةعلىلنالحسين

سفيانأليبنمعاويةعفادبنعتمانالخوارج

بنعدىالتجيبى،انظر:.التجيبيأحمدبنعلي

أحمد.

م(.845-751هـ،023-)134الجعدبنعلي

هاشم.بنيمولى،الجوهريعبيدبنالجعدبنعلي

،والثوريشععبةعنروىبالجواهر.شجركان.بغدادي

بنوقيسذئبأبيبنعبدالرحمنبنومحمدومالك

البخاريعنهروى.وغيرهمالفزاريإسحاقوأبيالربيع

أبىبنوأبوبكرمعينبنويحيىحنبلبنوأحمدداودوأبو

شيبةبنويعقوبالرازيحاتموأبوالرازيوأبوزرعةلثحيبة

عنالبغداديينالرواةأوثقيعتبر.وآخرونالدنياأبيوابن

بنعبداللهتلميذهجمعوقدالعلماء،منكثيروثقه.شعبة

الجعديات.باسمعرفكتابفىأحاديثهالبغويمحمد

أيضاويعرف،شيوخهوشيوخلشيوخهتراجمأيضاوفيه

.الجعدياتفوائدأووالفوائدبالمسند

م(.308-863هـ،924)188الجهمبنعلي

الهجريالثالثالقرنشمعراءمن،الجهمبنعليأبوالحسن

فيبغدادفىنشأ.قريشمنبطنإلىنسبهينتهي،المقدمين

كان.الهجريينالثالثالقرنوصدرالثانيالقرنأواخر

الثقافةبينجمعواالذينالمعتزلةمنالمتكلمينعصرعصره

إلىانصرفالجهمبنعلئاولكن.اليونانيةوالفلسفةالعربية

إلىالجدلأهلمذهبعنومال،الصرفةأمحربيةاالثقافة

فهمفىالعربيالفكريمثلونالذينالحديثأهلمذهب

لقى.حنبلبنأحمدالإمامإلىيختلفوكان،الدين

551الجهمبنعلي

فييلمعاسمهبدأ.قويةصداقةبينهماوانعقدتأباتمام

لمولكنه،والواثقوالمعتصماالمأمونعهدفيالشعرسماء

كانوربما،مشهورةبقصائدالتلاثةالخلفاءهؤلاءيمدح

أهلعلىوشدتهمالخلفاءهؤلاءاعتزالإلىمردهذلك

)232المتوكلأيامفيإلاأخبارهتكثرلمولذا،.الحديث

فيأوالمتوكلفيقالهشمعرهمنبقىماوأكثرهـ(.472-

واعتنقالاعتزالسياسةأنهىالذيهوالمتوكلوكان،زمنه

بهاتصلولهذا،.الحديثوأصحابالسنةأهلمذهب

بماأشبههيقصيدةتنصيبهفىوأنشدالجهمبنعلي

جليساواتخذهالمتوكلقربهالعردقق.خطاباليوميسمونه

وفيهم،البلاطشعراءبقيةولكن.خاصتهمنوجعلهونديما

لدىبهوممعوألهكادوا،الضحاكابنوالحسينالبحتري

ثمأموالهوصعادربحبسهوأمرعليهغضبحتىالمتوكل

إلىيومايصلبهأنأميرهاإلىوكتب،خراسانإلىنفاه

هىو،قصائدهأجملنظمالسجنوفيعاريا.الليل

فيه.البطولةروحوتأصلوشهامتهجلدهعلىتدلقصائد

الثقافةبينجمعشجاعا،وسيمافارساالجهمابنعلىكان

والثروةالنسبوشرفوالأدبوالعلمأصشعراوقولوالفتوة

والجزالةالطعشعرهخصائصأظهر،مطوعشاعروهو.والجاه

التقديمشعرهفييقلوأيسرها.السبلبأوضحالمعنىوتأدية

واستعاراته.تشبيهاتهفىمقتصدوالتقدير.والحذفوالتأخير

بهذا،،وهو.اللفطةالصنعةفىعصرهشمعراءأقلمنوهو

عنوبعيد،البحترييمثلهالذيالشعرعمودمذهبمنقريب

.تمامأبويمثلهالذيالبديعيةالصنعةمذهب

المدحمنأصشعراأغراضمختلفعالديوانه

وقد.والحكمةوالفخروالغزلوالهجاءوالرثاءوالاستعطاف

حوله.منوالأحياءالحياةفيالتأملمنيكثرن!ستهجعلته

قوله:قصائدهمشهورومن

بضائريليسفقلتحبستقالت

لايغمدمهندوأيحبسي

غيلهيألفالليثمارأيتأو

ترددالسباعوأوبالقكبرا

محجوبةأنهالولاوالشمس

الفرقدأضاءلماناظريكعن

فتنجليالسراريدركهوالبدر

متجددوكأنهأيامه

يستشهداللذينالشهيرينأسيتيناصاحبهوالجهمبنوعلي

وهما:،وحسهطئالشاعرفيالبيئةأثرعلىالنقادبهما

والجسرالرعمافةبينالمهاعيون

أدريولاأدريحيثمنالهوىجلبن

أكنولمالقديمالشوقلىأعدن

جمرإلىجمرازدتولكنسلوت



الأرمويالحسينبنعلى552

على،الأرمويانظر:.الأرمويالحسينبنعلي

الحسين.بن

،المرداويانظر:.المرداويسليمانبنعلي

.سليمانبنعلى

عدي.أبو،شاذانابنانظر:.شادانبنعليأبو

الأردبيدى،انو:.الأردبيلياللهعبدبنعلي

الله.عبدبنعلى

،؟هـ)1312ثانيالعبداللهبنعلي

إلى6461منالأسبققطرحاكما(.؟أم498

فيهاأطغويةواالدينيةالعلومتلقىقطر.فيولد.ام069

يقصدونكانواالذي!أسشعراءواوالفقهاءالعلماءأيديعلى

أضنقيباامتدرأضفطاينابيععهدهفيتفجرت.أبيهقصر

العمرانيةالحركةوتطورت،البحريةالمناطقإلىعنه

فىأحمدلابنهالحكمعنتنازل.والتعليميةوالصحية

.م0691أكتوبر

ثاني.آلعبداللهبنعلىبنأحمدأيضا:ال!

،المقريابنانظر:المقرى.بنمحمدبنعلي

محمد.بنعلي

محمد.بنعديالنجار،انظر:الئجار.محمدبنعلي

عدي.،المدينيابنانفر:.المديديبنعلي

.البوابابنان!:.هلالب!علي

عدى.أبو،الهيثمابنان!:.الهيثمبنعليأبو

على.أبوالجياني،ان!:.الجياليعليأبو

ام(.268-؟هـ،667-؟)الرامشيعلي

كبير،وإمامحنفيفقيه.الرامشيعليبنمحمدابنعلي

ينعسبوالتفسير.والحديثبالأصولالعلمالفقهإلىجمع

رئاسةإليهانتهت.بخارىأعمالمنقريةوهى،رامشإلى

الذينتلاميذهأشهرأضهر.اوراءفيماالحنفيةعلماءبينالعلم

المحامدوأبو،النسفيأ!هعبدابرالدينحافظ:عليهتفقهوا

عدةله.الصاعديمحمدالدينوجلال،البخاريمحمود

البزدويالإسلامفخرأصولعلىشرحمنها:مؤلفات

سماهاللمرغنانيالهدايةعلىحاشة؟الفقهأصولفى

شرحبمالنافعوشرحالنسفيةالمنظومةشرحالفوائد؟

الكبير.الجامع

بنالعابدينزينأنظر:.العابدينزينعلي،ابن

علي.

على.سنى،انظر:.سديعلي

علي.شريعتى،انظر:.يقدريعتيعلى

العلي.عالحانظر:.صالح،العلي

علي.الصقلى،ان!:.الصقليعلي

عدى.أبو،الطبرسيانظر:.الطبرسىعليأبو

على.أبو،الطبريانظر:.الطبريعليأبو

الله.عبدعدى،صالحانظر:.صالحاللهعبدعلي

عدى.،الرازقعبدان!:.الرارقعبدعلي

أ-298أهـ،أ-368)031اللطيفعبدعلي

النيل،واديوحدةدعاةمنسودانيمجاهدأم(.489

جمعيةتزعم،الحربيةالمدرسةفيوتخرجحلفا،بواديولد

عليهوحكم،أم229عامالمحاكمةإلىفقدمالأبيضاللواء

للواءفروعاوأنشأالوطنيةالدعوةنظم.سنةلمدةبالسجن

فيهالاقىسنواتسبعوسجنعليهفقبض،الأبيض

مايوفيمصرإلىوفد.أم389عامعنهوأفرج،التعذيب

توفيحيث،العقليةالأمراضمستشفىودخا،م3891

بالغفير.أصشهداءامقبرةفىودفن

علي،بيجوفيتشانظر:بيجوديتش.عرتعلي

.عزت

-009هـ،377-)288الفارسيعليأبو

الفارسي،سليمانبنعبدالغفاربنأحمدبنالحسنم(.879

.الفرسربيعةمنشيبانسدوسمنسدوسيةأمه

علمفيزمانهأوحدبأنهفوصف،العربيةعلومفىاشتهر

هذافىالرياسةإليهانتهتالنحو،علم!يوقتهوإمام،العربية

العربية.علممنعندهلماطلباالرحالإليهتشدوكانت،العلم

إسحاقكأبيالشأنهذاأهلمنجماعةعنأخحواأخذ

بكروأبي،مبرمانبكروأبيالسراجبنب!صوأبي،الزجاج

إلىومضى،الشامبلادفيكثيراوطوف،الخياطبن

تطوافبعدبغدادإلىرجعث!ا،مدةلحلبوأقام،طرابلس

.ماتأنإلىلهاوبقي،وفارسالشامأراضيفي

وأشتهرمثلها،إلىيسبقلمحسنةكتباعليأبوصنف

النحو،أعلاممنعددتلاميذهمنوبرع،الآفاقفيذكره



553براهيمامحمد،علي

الربعي.عيسىبنوعلى،جنيبنعثمانالفتحأبيمثل

عليأبىغلامأنا:ويقوليجلهالبويهيالدولةعضدوكان

النحو.فيالنحوي

،والقراءاتوالصرفالنحوفيبديعةتصانيفعلىولأبي

لعضدصنفهماوقد،التكملة؟الإيضاح:الكتبهذهوأهم

المشكلةالأبياتبمالتذكرةبمالسبعةللقراءالحجةبمالدولة

بمالزجاجعلىأصلحهامسائلوهو،الإغفالبمالإعراب

سيبويه.كعابعلىالتعليقةوالممدود؟المقصور

يزورهاالتيالبلادفينحويةمسائليكتبوكان

كتابلهنرىولذلكالبلد،ذلكباسمكتابكلفيسمي

بمالشيرازيةالمسائل،البغداديةالمسائل،الحلبيةالمسائل

الكرمانية،المسائلبمالدمشقيةالمسائلالقصرية،المسائل

ماذكر.غيرأخرىوكتبا

مالهبثلثفأوصى،مالذاوكانببغدادعليأبوتوفي

.والنحاةللنحولحبهإلاوماذاكعليها،والقادمينبغدادلنحاة

عدى.،القدسيانظر:.القدسىعلي

ام(.أ-822298اهـ،31أ-أ)923مباركعلي

مصرنهضةأركانمنكبير،مصريومفكروعالممهندس

الدقهلية،قرىساحدىولد.الحديثالعصرفيالعلمية

المهندسخانة.بمدرلممةودرس

ما484عامفرنساإلىمصرواليعلىمحمدأرسله

برتبةعلىمحمدعليهأنعممصر.إلىعادثم،للدراسة

أوعز.المصريبالجيشوألحقه-عسكريةرتبة-يوزباشي

برتبةعليهوأنعممصر،فيالمدارسبتنظجمباشاعباسإليه

الدراسية.الكتبيؤلفذلكأثناءفيوكان،أميرالاي

لمحاربةسارتالتيالحملةمعباشاسعيدعهدفيأرسل

نظارةفيمعاوناعينعادوعندما،ام853عامروسيا

منها:كثيرةكتباألفحيث-الدفاعوزارة-الجهادية

المهندسين.تذكرةبمالاستحكاماتبمالهندسةتقريب

الخيرية،القناطرنظارةفىإسماعيلالخديويعينه

فىباريسإلىأرسلهثم،إصلاحاتعدةفيهافأجرى

وأضيفتميرميرانبرتبةعليهأنعمعودتهوبعد،ماليةمهمة

ديوانوإدارة،المصريةالحديديةالسكلثإدارةمهامهإلى

.الأوقافونظارة،المصريةالأشغالوديوان،المدارس

منكثيرأوأنشأ،المصريةالكتبدارإنشاءإلىسعى

معرضاوأنشأ.العلومدارمدرسةكذلكوأنشأالمدأرس،

شوارعنظم.الرياضيةالعلوموأدواتالطيعيةللالات

السويسقناةوفتح،النيلقصرجسروبنىوميادينها،القاهرة

بعدإليهأهدي.الاحتفاللحضورالملوكودعارسميا،

كوماندورونيشانالنمسا،منكورذةجراننيشانالاحتفال

بعدوبقيتروسيا،منكوردنالفرانونيشانفرنسامن

.أم871عامحتىبيدهالسويسقناةإدارةذلك

لديوانووكيلا،الأهليةللمكتباتناظرامباركعليعين

.ام877عامحتىأخرىمناصبعدةشغلثم،الأشغال

فيهما.كبيرةجهودافبذل،والأوقافللمعارفناظراعين

ام882عامالإنجليزيبالاحتلالالعرابيةالثورةانتهتولما

وتوزيعالقنواتوحفرالجسوروإقامةبالرياهتمامهعاد

فيهاوأجرىالمعارفوزارةإلىأخرىمرةرجعثم.المياه

أخرىمؤلفاتوله.الأعمالاعتزلثم،جمةإصلاحات

وغيرهما.،الدينعلم،التوفيقيةالخططمنها:

-9091هـ،أ093-1)327إبراهيممحمدعلي،

اشتهركبير،مصريخطاطعليإبراهيممحمدأم(.079

ألسممهاالتىوبالمدرسةجميعا،العربيةالخطوطبتجويد

الإسكندرية،فيالعربيةالخطوطلتحسينالخاصةبجهوده

بمدارسها.والثانويالابتدائيتعليمهوتلقىبهاونشأولدالتي

حتىعليهللتدربفاتجهسنهحداثةمنذالعربىالخطأحب

مناستزادثمأم،929عاممكتبالنفسهوافتتح،جوده

البابا،انظر:،الدمشقيحسنيمحمدالكبيرينالخطاطين

للملكخطاطاكانالذيالهوأوينيونجيب،حسنيمحمد

الرفاعي،عبدالعزيزالشيخالبارزبالخطاطاتصلكمافؤاد،

الخطيةالنهضةأعلاممنبارزاعلماأصبححتىللخطوتفرغ

خاصةمدرسةإنشاءعاتقهعلىوأخذمصر،فيالحديثة

جعلمماكبير،بنجاحأدارها،أم369عامالخطوطلتحسين

مدرسةام939عاممنذلتصبحدعمهاتقررالمعارفوزارة

بعدالإسكندريةمحافظةكرمتهوقدلها.تابعةمجانيةخاصة

التيمدرستهوعلىشوارعهاأحدعلىاسمهفأطلقت،وفاته

.تلاميذهوأبرزأخوهإبراهيمكاملالأستاذإدارتهافيخلفه

العربيالخطبتاريخالاهتماممنوثقافتهتعليمهمكنهوقد

بعضإحياءواستطاع،حولهالدراساتمنعددافكتب

فىلهمعارضوبتنظيمبنشرهواهتم،المنسيةالكوفيةأنواعه

للاهتمامسعىكمامعرضا،عشرينبلغتوالخارجالداخل

الديوأني،الخطفيالفاروقيةالمجموعةآثارهومنمتحفيا.به

الأوليعدواحدةلوحةفىونشرهخطهجميلومصحف

ومتاحفأضرحةتزينالتيخطوطهإلىل!الإضافة،نوعهمن

جامعةومبنىزغلولوسعدفريدومحمدكاملمصطفى

تونس،فيبورقيبةومدفنومسجد،القاهرةفيالعربيةالدول

فيبعضهايوجد،الخطةوالأعمالاللوحاتمنكبيروعدد

وتونسالعراقوفي،والدقهليةوالبحيرةالإسكندريةمتاحف

متحفه.فىالموجودةالمجموعةإلىبالإضافة،أخرىوبلدان

فيها.ودفنالإسكندريةفيتوفي

العربى.الخط:أيضاانظر



طهمحمودعلي554

محمود.عدي،طه:انف!إ.طهمحمودعلي

ل!اماألهتعنىعبارةالمشدريمسؤوليةعلى

نأامشتريعلىفإنالحدماتبالساإوضمانيوجد

ومنذأنهإلاالشراء.علىتترتبمخاطرأييتحمل

حمايةإجراءاتفإن،الميلاديالعشرينالقرنستينيات

الانوتتخذ،المشتريموقفمنعززتقدالمسته!كين

والمستهلك!!التجاريةوالأعمالالحكوماتمنالعديد

البائع.مسؤوليةعلىوهوجديداموقفا

على،الطنطاوي:انف!إالطئطاوي.مصطفىعلي

مصطفى.

جمخوريةرئير(.؟)محمدمهلىيعلي

سيادمحمدأسسابقاالرئيسحلفوقد.المؤصتالصومال

قبيلةإلىزينتمي.أم299عامححمهسقوطلعدبري

محمدالراح!منافسهوكان.الأبقالعشيرةمنالهوية

فرعمنولكنهنفسهاالقبيلةإلىينتميعيديدفارح

الموحد.الصومالىالمؤتمرحزبم!وكلاهماالهبرقدر.

محمدمهديعليالرئيسعيديدفارحمحمدعارض

شديدأقتاوقعلذأ!كنتيجةو.الرئاسةعنبالتنحيأجمهوطا

أباءمرالآأ،صاضحيتهذه!المتنازي!الطرفين!ت

عيديدقت!!ب!!هـمشرد،ت!حرقتما!ب!!أ!موماكطاالشعب

أغسصرمنأالأرافيطاحمةمعاركبعدبجراحهمتأثرا

رغ!اقائماجماعتيهماب!!الخلافولازال.أم699

الأطرافاوتوقيعوالدوليةأعربيةاالوساطاتمنالعديد

.أم799عامالقاهرةاتفاقيةالصومالية

السياسيةالأحزاب،فارحمحمدعيديد،أيضا:انظر

.الصومال،العربية

على.السيد،الميرغنيانظر:.الميرعليعلي

على.الناجى،انظر:.الئاجيعلي

-972أهـ،39-)011أبوبشر،عليةابن

العلامة،الإمام،مقسمبنإبراهيمبنإسماعي!!م(.908

الأصلالكوفيالبصري،الأسدياأبوبشر،الثبتالحاففأ

أمه.وهيعليةبابنالمشهور

وشعبة،،الطويلوحميد،أسمختيانياأيوبعنروى

وابن،عرفةبنالحسنعنهوروى.وغيرهم،والثوري

فقيها،كان.وآخرون،حنبلبنوأحمدومسدد،،المديني

ابن:قالمن:يقولوكان،الحديثأئمةمنمفتيا،إماما،

بأمه.أحديناديهأنيكرهلأنه،اغتابنىفقد،علية

وريحانة،المحدثين!ميدعليةابن:عنهشعبةقال

.بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليهأحمد:وقالأ!قهاء.ا

وقدإلاالمحدثينمنأحدما:أصسجستانياأبوداودأ!وقا

وقال.المفضلبنوبشر،عليةب!إسماعيلإلاأخطأ،

وليورعا.تقياثقةعليةابنكاد:مع!تبنيحيى

خلافةآخرفيببغدادالمظالموثم،البصرةصدقات

ببغداد.ماتالرشيد.هارون

وأقصيرةشجيراتمنمجموعةعلىتيصلهااسمالعليو

.نوع004حوالىمنهويوجدأ!رد.اشصيلةص!معترشة

نصالأتشكل،مقسمةمنهاورهشة!طر،صيةشوسوقهاو

اللونورديةأوبيضاءالجذابةوأزكمارها.ريقاتأوممفصلة

النهبهاراتهذهتمارلكونماأجاغار.مجموعاتفيتممو

العليق.توتوالعلية!ثمرمتلصلتؤأجية

توتبمالندىتوتالأسودبمالعليقأيفئا:انظر

الورد.بمالعليقتوتبملوجان

تنحوالشكلمستديرةصغيرةفاكهةالأسودالعليق

بيضاءبتلاتوللأزهارمنتشر.نباتأومزهرةشجيرةعلى

أشواكاوالفروعالأوراقظهرويحمل،ورديةمسحةعليها

وأأسود،الأسودالعليقثمرلونيكونأنويم!ش.حادة

الفواكهمنعنقودمنالثمرويتكونأصفر،أوقانيا،أحمر

أزهارلهاتكونوقد.النواةالمفردةالثميرةتسمىأصعيردأ

الأسودالعليقويسمى.العنبأرهارمث!ررقاءأرحمراء

أنواعمنهوتوجدبالعليق.العالمأنحاءمنصثيرفييإا

وأطازجا،الأسودالعليقثمرويؤكل.ومزروعةلريةكثيرة

)الجلي(والهلامالمربىلعم!!يعالجأوخفيفا،طهيالطهى

والفطائر.والحلوى

طر!قربتنموسوداءصعيرةحنئتماراالأسودالعيقنبات

وأبيض.أحمرلونولتلاته،السويق



555ياسربنعمار

نأويجب.الغنيةالرطبةالتربةفيالأسودالعليقوينمو

علىالمتسلقةالنباتاتتوجهوأن،المزروعالنباتيقلم

أيكة.إلىوالتحولالتشابكدونللحيلولة،تعريشات

منأسم5بقماالأسودالعليقنباتثمارمنتجوويقوم

وموادورملطينمنخصبة)تربةالطفاليةفيودفنهاعروقه

بعضهماعنيبعدانصفينفيالعروقوتوضع(.عضوية

للفواكه.الصحيحالنمومنللتأكدأمتار،3إلى2مسافة

غيرالسيقانوتنمو.الربئالمبكرفيبغرمعهاالمنتجونويقوم

خلالالفواكهإنتاجويبدأ.الأولالنموموسمفيالمثمرة

الخامسة.أوالرابعةأ!سنةافيذروتهويصليليهالذيالعام

سنة.2.إلى15منالأسودالعليقنباتمعظمويعمر

تباعالتيتلكأما.طازجةفاكهةويباعباليد،ويجنى

الثمار.لإسقاطالشجيرةتهزالتيبالالاتفتجنىللمعالجة

.الندىتوتبمالعليق؟البويزنتوتبماللفحة:أيضاانظر

البلادفىالبريالنباتانطر:.السائكتيالعليق

السانكتى(.)العديقالعربيه

الأمريكية.المتحدةالولاياتإدىترمزشخصيةسامالعم

المتحدةالولاياتحكومةمنساخراالمصطللقبانشأوقد

.المتحدةوالولاياتبريطانيابينام281عامحربخلال

.ام813عاممنذمبكراساممصطلإلعمامعتخدم

تصدركانتالتي-نيويوركصحفإحدىعزتفقد

الامستهلاليينالحرفينالمصطبإلىهذانشوء-حينذاك

اللذان،الحكوميةالشحنعرباتعلىالمدموغيند!3،2

جيشإلىللانضمامالرحاللحثالملصئهذافيرسمسامالعم

-191)4الأولىالعالميةالحربحلالالأمريكيةالمتحدةالولايات

.فلاحمولتحمريجيمصرسممنوالمل!حقأم(.189

الولاياتلاسمالمكونتينللكلمتينالأولينالحرف!تيمثلان

عاموفيالإنجليزيةباللغة،سامالعمولعبارة،المتحدة

مغامراتكتابعنوانفيالتسميةهذهظهرتأم،681

إلىالمصطلبرجعأصلأنمؤخراوتأكدسام.العم

طروادةمنولسونسام()العمسامويلهومعينشخص

مؤونةببراميلالأمريكيالجيمقزودالذي،النيويوركية

)53(.بالحر!نمدموغة

فيالكاريكاتيررسومفيماظهرأولسامالعمزيظهر

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينيات

بعدإلاالحاليشكلهاسامالعمشخصيةتأخذلم،ذلكومع

عاموفيأم(.865-1861)الأمريكيةالأهليةالحرب

سامويليحييقراراالمتحدةالولاياتأصدرت،أم169

لأمريكا.القوميالرمزمبتكرباعتبارهوسحون

أبوانظر:الفدا.أبوإسماعيلالدينعماد

إسماعيل.الدينعمادالفداء،

الدين.عمادالإسنوي،انظر:.الإسئويالدينعماد

هـ،)825-887الدينشمسالعماد،ابن

البلبيسيعليبنمحمدبنمحمدأم(.1422-482

عنالعلمتلقىالعماد.بابنالمعروفالشافعيالقاهري

وسمع،والزواويوالبيشيالملقنوابنالطاقوسيالبرهان

الفئالمراغي.أجمماعلى

والأشباهالوجوهمعنىفىالسرائركشف:كتبهمن

المنهاجعلىتعليق،البيضاويتفسيرمختصروالنظائربم

.الزكاةبابإلى

.العماديالسعودأبوانظر:.السعودأبو،العمادي

-567هـ،37.هـ-)6ءقياسربنعمار

صحابيأولاليقظانأبوالعنسيياسربنعمارم(.657

كان.سميةوأمهوأبوههوأوذيالإسلامإلىالسابقينمن

لآعبرا):فيقوليعذبونوهمبهميمرلمجهحدالرسول

أولفكانتسميةجهلأبوقتل(.الجنةموعدكمإنياسر

أظهرمنأوائلمنياسربنعماركان.الإسعلامفيشهيدة

فيشارك.المدينةإلىهاجرمنأوائلومن،بمكةإسلامه

)مرحباعدالىرصلووظلعليههى.اللهرسولمسجدبناء

شهد.صحيحلإسسادماجهوالناضرمديارواه(المطيببالطيب

ظتللج!.اللهرسولمعكلهاوالمشاهدوأحدابدرا

شهد.عزلهثم،الكوفةعلىعمرولاه.اليمامةفيالمرتدين

39عمرهوكان،صفينفيوقتل،فكليوصفينالجمل

صل!!هسد.محمدانظر:سنة.



العمارة556

حيتداحليهساحةعلىيحتويمكاتبمبنى

الاسترحاء.والمتسوقوناعاملودايستطع

ال!!فطبتصميمهاالحديثةالعربيةالع!ارةتأتيرتطهرأجابادسا!يوطولىطوكيوكاتدرائية

البيضاء.الحرسايةوحدرالهاالاسيالي

ةرلعماا

لهاعمارةوكلمة.المبانيتصميمومهنةفنالعمارة

إلىالإشارةيمكنالخصوصهذاوفي.تاريخيمدلول

فنيةحركةإلىأومعينةثقاشةلهمقوملدىالبناءطراز

وأالإغريقيةالعمارة:نقولفإنناذلكعلىوكمثال.معينة

القوطية.العمارة

فهم،المنشآتمنكثيرةأنواعاالمعماريونيصمم

والمستشفياتوالفنادقوالمدارسالمساكنمثلايصممون

والمسارحالمكاتبوالمصابومبانيالرياضيةوالملاعب

التذكاريةالنصبكذلكالمعماريونويصمم.العبادةودور

نأكما.المهمةوالشخصياتالمناسعباتذكرىتخلدالتي

نوعيةعلىكبيرةبصفةيعتمدالبلدأوالمدينةجمال

رتها.عما

نأيجبفإنها،فنيةمقوماتتمتلكالعمارةأدورغ!ا

يصممالمثالسبيلفعلى.مهمةأخرىعمليةبجوانبتفي

يتمكنلماإذاولكنجميلا،يبدومكاتبمبنىالمعماري

فاشلايعدالمبنىفإنوكفاءةبراحةالعملالمبنىمستخدمو

المعمارية.الناحيةمن

فالمبنىالمواد.وعلمالتقنيةعلىأيضاتعتمدوالعمارة

العاليةالمبانيخاصةلاينهار،حتىقويايشيدأنيجب

المعماريفيهايستخدمأنيجبالتيالسحابوناطحات



ليتوالقالمصنعوالأثاثالحشبيةوجدرانهبسقوفهفنلندافىريفيمنزل

الداحلية.عمارتهمع

3-!جو؟!ط!7بر-!صهههى2كهورلإ،!3لأءلآلا1صزر،!ئندإرر!!ى

!!ح!!ءع،3كاءكابر*-لم2*ك!كاكا،-43ئر*؟بريز؟

،!"ك!؟!1لملمجموعع3!3*كا!ك!:،يءع!!3جء!ع!عيركاكبم!

كا؟علاكا*بركأ3ع!!-+ى+،؟لا-؟!/؟-!?ءد*؟سىبرر!بم!بئ؟ء،-

طضولأ.قي؟لأ؟ش؟!،لمروخمئ!لمخ!**-*4*ءس" ث*س،؟إلأع"كا/ص!ير.!ء!جمبمضص3/ك!مس!رو3!"-برلأليفيج!ك!ير!كأ!سصبر!كا

لطريقةالمنسقةوالافنيةالمغطاةالممراتحيثكندافيجامعيةمدينة

الختلمة.المبانىبينجذابة

العالي.والجهدالثقيلةالأحمالتتحملالتىالمواد

تتحملأنيجبالكبيرةفالمباني،ذلكإلىوبالإضافة

المناطق.بعضفيالزلازلتقاوموأن،القويةالرياح

الفنونعنتبعدهابالعمارةخاصةصفاتوهناك

والكتابالرسامونيبتكرالأحيانمعظمففي.الأخرى

بيعها.ذلكبعديحاولونثمأعمالهمالموسيقيونوالمؤلفون

وفي.الدولاراتملايينأوآلافيكلففقد،المبنىأما

جاهزينمشترينللمعماريينفإن،الأحيانمعظم

سبيلفعلىبتصميمها.يقومواأنقبلحتى،لأعمالهم

مكاتب،مبنىبتصميمالمعمارييقومأنيندر،أ!المثا

منيجدأنذلكبعديحاولثم،تشييدهت!ساليفوشحمل

يعملأنيجب،الاخرينالفنابنوبعكس.منهيشتريه

مثلا،فالروائيون.تصميماتهملإنتاجاخرينمعالمعماريون

معظمولكن.الخاصوخيالهمإلهامهممنرواياتهميؤلفون
557ةلعمارا

تحتوينيويوركمدينةفيالدوليكيديمطارفيالجويةللخطوطمحطة

.بالطيرانالإحسالرلتعكسفنياالمشكلةالمنحنياتمنسلسلةعلى

المقوسةالخرسانيةبسقوفهاالقلادةتشبهرومانيافيللرياضةحلبة

الحميلة.الخرساليةالأعمدةمنبصفوالمحمولة

واحتياجاته.الزبونرغباتوفقالبناءيصممونالمعماريين

يقومون،والاحتياجاتالرغباتهذهحدودوضمن

الفنية.بإسهاماتهم

مرحلةخلالتامبتفاهمالزبونمعالمعماريونويعمل

للوفاءالسبلأحسنيقررونفهم.المبنىتصميمتطوير

المتوقعة،التكلفةحيالالنصيحةويقدمون،الزبونبمتطلبات

المبنىتظهرالتيوالمجسماتالرسوماتبإعدادويقومون

يقومونالذينالختلفينالمقاولينمعشعاملونو،إتمامهعند

المبنى،تنفيذعلىكذلكالمعماريونويشرف.المبنىبتشيد

أتعابهم.مقابلالتشييدقيمةمنمئويةنسبةويتقاضون

التاريخويحفظ،الفنونأشكالأقدممنوالعمارة

فعمارة.المجتمعاتمعظمفىوجدتوقدأشكالها،

فمثلابمالمجتمعذلكفيالناسوقيممثلتعكسمامجتمع

ولذلك،حياتهمفىوالوئامبالانضباطاللإغريقاهتم



العمارة558

معماريةمصطلحات

المحرهدايحدمالكنيسةفمي.دائريمبىديممرالملسقوفاللمشى

القوصرة.يطوقدائريتبه!حماح

ي!الحرءهداي!صلىالححاشمعظمففي.دائريةشمهممطقةالقوصرة

الرئيسى.نمالمذعلىويحتويالبنىنهاية

المسفوثاممشى

!م!حور!سثو!ممحتىالرواق

علىالمحموا!ةالعقودسسلسلة

.دعاماتأوأعمدة

علىمحمو!قوسالمعماريالعقد

دابا-راوألحماءيستحد،+عمود

أعلىوالحسر.دعلوهالهىأررعامات:ا

:ححوالعقدمفتهاعيسميساصوا

أطعقدا(لأحرىا،!!اء1يبقىأ!ديا

موصعثا.شي

عرويستقر)التكحة(المعمداسسطحام!الأسملالحرءيمتلالحمال

اصفحةاع!اطعمدالسصث!أا!رالحمالولرسم.الأعمدةرؤوس

المقاللة.

والحترو.للصمىالحارحيالحائطع!تسىركيرةأودعامةالكتف

الحائط.إلىاررعامةاأوالعمودمنيمتدمقوسمسحدالطائر،

أ!ائراال!ضرو

وا!طرفم!محمولةال!صمرةأواحشر!ةامما!،أفقىامتدادالكابول

ئصس!حين--لأى?"كاكاس?لأخ3-4ء!3!كاء33ء!كاء؟!لم!كا3"ء

ث---ح!عتتت!!ع!؟خ!!ى"س؟*ء!!!بزكاكاى-،33كاعكا!3!ء-جبم!6كا،

!ش*--،+-كىءسحيمء-!اكاكا*.ءلأ؟*ء!/33?ص-بر!نر*لا-:ى1بوأطالكا

لم//،.ممو---س.

ش؟!--ح!لم*لمكبر/ح!!ر7/لمج!،حيبم -زو!دحملايم-؟صحىلمح!-

كه.+!!فيبربهلمإ/!-له!.ممملمح7ءكايىصصسءييءحى-4اي11!

يورلداممييولأالتىا*صرا

ساقيفصلوهوالعمود.سالأعلىاالحرءي!سا!صرارالعمودتاج

العملى.أ!سفر!اعكل-دأمحمرا

بعض.ع!بعضهامتساوية،لعادالأعمدةمنص!الأعمدةصف

وغالباوتاجساقمنيتكونار،الص!إحيثوم!،رأصىحاملالعمود

.قاعدةعلىيستقرما

ا!مودا-تاخ

-ماق

يشسهرو!ا!طامالمركبالطراز

تاجلهولك!،ال!صرشيلوارا

بأوراقشبيهةرحارل!يجمع

الرحار!معالأقشوسأعشا!

ال!يودي.الطرارفيالحكونية

الوازأصسحالكورنثي.الطراز

الإغريقيةالاظمةآخرال!صرقي

الأيونى،الطرازيمتسهوهوأضلاثةا

ومرخرفمتطوردتاخولكن

أعشحابأوراقمنبممحوتات

الأقنتوس.

ا!ركصرلطرااشىعحورارلطراا



ماإلىويمتد)التكنة(المعمدأحمطحام!الأعلىالجزءيشكلالكورنيش

اللإفريز.بعد

مائل

نيت!بهور

؟

النظموأبسطأولالدوريالطراز

هوالدوريوالطراز،التلاتةا،عريقية1

.قاعدةلهليمستأررياالوحيد

الأعلىالجزءعلىيطهلقالتكنةأهل!لللللللاعلاحالا

العمودتاجبينللمظاموالأفقي

ثلاثةمنوتتكود.والسطح التكمة:

:الحممال،والإنريز،أجزاءرئيسيةالكوردجقلا!بء

والكورنيش.الإنريز!!نر!

ومعظمللمبنىالأماميالحزءالواجهةح-الحمال3!3!س!/سد"خ!

مدخل.علىتحتويالواحهات

!مالأوسطالجزءالإفريزيكونالإفريز.

غالباويكون)التكنة(المعمدالسطح

سطحه.علىمنحوتأفقيبطوقمزخرفا

الإغريقيةالأنظمةثاليالأيونيالطراز

ومعقو!منحوتمرحرفتاحولهالثلاتة

الحلزون.عليهايطلقلولبىبشكل

مثلاالعمودكقطرتياسوحدةاللوديول

لكلالنس!لتثبيتالمعماريونيستخدمه

الإلشاء.

الكنيسةداخلالرئيسيالجزءالصهحن

الذراعإلىالرئيسيالمدخلمنويمتد

المتعامد.الرئيسى

العمودعلىيحتويالكلامحيكيةالع!ارةديالطرازأو-النظام

والرومانيةالإعريقيةالعحارةفىالرئيسيةالعناصرتمثلوالسظم.والتكمة

تلتها.التىالنظممعظمعلىآثرتوقد

955رةلعماا

والسطحالأفقيةالتكنةبينالشكلمثلثقطاعاللبنىواجهةمثلث

الطراز.الكلاسيكيالمبنىواجهةع!المائل

المثلثبشكلمنحنساندالملعلقة

القبةتحملالتيهيوالمعلقاتالمقلوب

أع!.إلىوترفعها

لحملتستخدمضخمةدعامةالركيزة

السطح.

للتشييدقة

أعتاباتحمل

الحامل

عمود(

.التاجتحتللعمودالرئيسىالجزءالساق

تعرفرأسيةضحلةمجارالسيقانسولكتير

المحزرة.بالزخارف

معالرثيسيالجناحيشكل.الرئيسيالجناح

الإنجليزيالحر!شكلالكنيسةفيالصحن

)+(.الصليبأو)+(

التوسكاىلطرارا

()مدبمانلىمضلطقبوار

سقفأوسطحالمعماريالعقدأوالقبو

العقدأووالقبوالحجر.أوال!هوبمنمعقود

واحدعقدوهو،الأقبيةألواعأبسطالبرميلي

قبوينتقاطعمنتتكونالقبووحنيةمستمر،

المعماريوالقبو.قائمةزاويةعلىبرميلين

)علىبرميلينقبوينتقاطعمىإمايتكون

قائمة،زاويةعلى(دائريةنصفعقودشكل

عقودشكل)علىمضلعينقبوينتقاطعأو

قائمة.زاويةعلى(مدببة

ءرو؟!كا!ص!رز؟سااكاخ!ربمي!لم!سير*س3لمصا!!3

صصيزبزوتمثن!كأتنءئرجبم3ءإكا!!عكأ!!*
!!كا4!*+،بررو!

برميليقودميلياسرقوا



العمارة056

نىليوناافالمعبد.ومنظمامتوازنامعمارياطرازاابتكروا

المتناسق.تصميمهمفىذأسكويؤكديعكسبنسبه

فىبالدينالإيمانفىالتعمقفترةالوسطىالقرونوكانت

والكاتدرائياتالكنائسالمعماريونصممولذلكأوروبا،

منالقصدوكانالسماء.فىتحلقوكأنهاتبدوكانتالتي

والخشوعبالوقارالإيحاءالشكلبهذاالكنائسهذهبناء

المصلير.بين

تاريخفىالشخصياتأبرزضمنالمعماريونويعد

قامالجميلةالمعماريةالأعمالمنعدداهناكأنغير،الفن

محترفين،معماري!توليسوامهرةحرفيونبتصميمها

قامواأنهمايدرواوأس!،فنانينأنفسهميعتبروالموهؤلاء

معماريةأعمالأبعدفيماأضقاداسيصنفهامبانبتصميم

اطعمارة،الأسا!سيةأأعناصراالمقالةهذهوتصف.بارزة

الوقتإلىالعالمأنحاءفىبدايتهمنتارلإلعمارةوتناقح!

الحاضر.

ةالعمارعناصر

الفراغبلغةالمبنىتصميمهمفىالمعماريونيفكر

محاطافراغاالمبنىيعتبرونفهم.والفتحاتوالسطوح

الداخلية.والسقوفوالأرضياتكالجدران،بالسطوح

.المعقودة:الممراتوالنوافذالأبوابالفتحاتوتضم

بطريقةاغرااتشكي!!الأسامميةاالمعماريمهمةوتكون

وفى.أصسطوحواالفتحاتترتيبخلالمنوعمليةمناسبة

الاشكالبعضأنالمعماريوناعتبر،مختلفةتاريخيةفترات

وقد.تصاميمهمفيعليهافركزواغيرها،منأجمل

.والدائرةوالمستطلالمربعشيوعاالأكثرالأشكالشملت

تصميمفيأكثرأوشكلينبينغالباالمع!اريونويجمع

واحد.

نأيجبكما،للناظرينساراالمبنىيكونأنويجب

ذلكإلىوبالإضافة.العملفىوالفاعليةالراحةللناسيوفر

المقاومةتستطيعبحيثجيدامبنيةالمنشأةتكونأنيجب

يذجذابمبنىولتصميم.مكلفةصيانةدونطويللزمن

عناصرثلاثةبينالمعمارييوازنأنيجب،عاليةفاعلية

المتانة.3-الهيئة2-الوظيفة-ا:هيرئيسية

فالمبنىم!ن.لغرضمبنىكليصمم.الوظيفة

عملاقا،مبنىأمصغيرامنزلأأكانسواءوظيفياالمصمبم

مستخدميهحاجةتخدمالتىالأغراضتلكيلبيانيجب

توفيرالمبانىتصميمفىويراعى.ومريحةمرضيةبطريقة

المناسبة.والتهويةالطاقةومصادروالإضاءةالكافيةالتدفئة

أهميةلهعليهاوالحفاظالطاقةترشيدأناليومونجد

المع!ارييستخدمقدفمثلا.العمرانيالتخطجطفىكبرى

بالطاقةالمبنىتدفئةفىللمساعدةالزجاجمنكبيرةنوافذ

أنشطةعدةالمبنىداخلتتمأنالممكنومن.الشمعسية

نشاطوكل.والترفيهوالاستحماموالنومالأكلتشمل

والسعةالموضعحيثمنمختلفةمتطلباتإلىيحتاج

فمثلأ.النشاطفيهاشمالتيالغرفإلىوالوصولوالإضاءة

الفراغاتبقيةعنعزلهايجبخاصةغرفةالنومغرفة

يستخدمالمسكنفيفردكلأنوبما.الأخرىوالغرف

توسطا.أكثرموقعهايكونأنيجبلذأسكالطعامغرفة

بشكلالفراغاتترتيبإلىالم!صاتبمبنىويحتاج

منالمعماريشأكدأنيجبولذا.المس!شمنتعقيداأكثر

بسرعةالحركةيستطجعونأمحامليناآلافربماأومئاتأن

دخولسهولةإلىوبالإضافة.المبنىأجزاءمختلفب!!

بعضاحتواءالمنشأةمنلأجزاءيمكن،اشائرينوخرزخ

الفراغمنكبيرقدرتوفيرمطلوئاويكون،الخاصةالأجهزةا

فييأخذأنأيضاالمعماريعلىويجب.كمستودعات

قدفمثلا.المبنىخارجتمارسالتىالنشاطاتالحسبان

إلىوبالإضافة.السياراتكمواقفمرافقالمبنىيتطلب

تتمكنحتىالحركةلأنماطالتخطجطالمعماريعلى،ذلك

تعارضدونمنهوالخروجالمبنىإلىالوصولمنالسيارات

تتمكنحتىفسيحةالطرقتكونوأنالمرور،لمسارات

أرصفةتكونوأن،المبنىإلىالدخولمنالإطفاءسيارات

الخدمة.لسياراتمناسببارتفاعالتحميل

ليس،للمبنىالخارجيةالهيئةالمعمارييحدد.الهيئة

فالألوانالمواد.باختيارأيضادانما،فقطش!طهخلالمن

الشائعةهيدائماكانتوالخشبوالطوبللحجرالطبيعية

،الميلاديالعشرينالقرنبدايةومنذ.مجتمعةأومفردة

الخارجىالتصميمفىمهمادوراالمظللالزجاجأدى

الاشوريةالعاصمةفىبنىالديالثانيسرجونالللكحصن

قصورعلىالحصنويحتشمل..مقالثام!القرنأواخردىحورساباد

يرتمحيث"،"ركوراتعليهيطقمدرخومعبد،عامهومبادومعالد

.الأحرىالإلشاءاتعن



للملمسخاصااهتماماالمعماريينمنكثيروأعطى.للمبنى

الخشنالحجرأوالخشببعضهمفاختار.تصميماتهمفي

شديدالمصقولوالمعدنالزجاجآخرونوفضل،الملمس

.اللمعان

منجميلةوطرزاأنساقاالمعمارلمجينمنعددوابتكر

استخدمفمثلاللمواد.والماهرالحاذقالترتيبخلال

أعمالمنمختلفةومكوناتوالخرسانةالزجاجالمعماريون

الأنوأع.متباينةالأحجارأوالطوب

تكونأنفيجب؟المبنىلهيئةحيوياشيئاالتناسبويعد

لابعض؟معبعضها،متناسقةعلاقةذاتالمبنىأجزاءكل

نأإلىبالإضافةجدا،صغيرةهىولاجداكبيرةهى

ومحيطه.الموقعمعيتكاملاأنيجبولثمكلهالمبنىحجم

وسطلمنطقةمناسبايكونوالمعدنالزجاجمنأ!عافمبنى

مساكنمنبالقربشاذايكونولكنهكبرىمديخة

باسمكن.مستقلةلعائلات

صيانةدونطويلةمدةلتبقىعادةالمبانىتقام.المتانة

اذالمبنىيكونأنيجب،الهدفهذاولتحقيق.مكلفة

التلفمقاومةعلىواجهاتهقدرةإلىبالإضافة،متينأساس

ويجب،الخارجفىالطقسعنالناتحةالرطوبةوتسرب

الداخل.فىالجودةعاليةمواداستخدام

المبكرةالعمارة

الشرقفىمنطقتينفيأهميةذاتعمارةأولظهرت

وإحدى.مضتسنة000.5منأكثرقبل،الأوسط

نهريبينتقعالتي،النهرينبينمابلادهيالمنطقتينهاتين

سورياشرقيوشمالحالياالعراقشرقيوالفراتدجلة

مصر.هىالأخرىوالمنطقةتركيا،شرقيوجنوب

مجموعاتأربعسسيطرت.النهرينبينمابلادعمارة

هيالمجموعاتوهذه.النهرينبينمابلادتاريخعلىثقافية

اشتهرفقد.والفرسوالبابليونوالاشوريونالسومريون

شيدتلذلك،كثيرةوغزواتبحروبالمنطقةتاريخ

المحصنة.المبانىمنكثيراالمتنوعةالحضارات

مصنوعةالنهرينبينمابلادفيالمبانيمعظمكانت

الحجرمنديمومةأقلموادوهي،الطينيالطوبمن

لعمارةكاملمثالأييبقلملذلكونتيجة.والخرسانة

الاثارعلماءأعادفقدذلكمنوبالرغم.النهرينبينمابلاد

المباني.لبعضالأفقيةالمساقطإنشاء

فيالنهرينبينمابلادفيالسومريةالحضارةازدهرت

أولالمعابدوكانتالميلاد،قبلوالثلاثينالحاديالقرن

الأبيفالمعبدهومثالوأقدم.المهمةالسومريةالمنشآت

فيالميلادقبلوالثلاثينالحاديالقرنأواخرفيبنيالذي

باللونالمطليالطوبمنمبنىوالمعبد.أوركمدينة

قمةعندمصطةعلىالمعبدالمعماريونبنىفقد.الأبيض

الزكورات.الأبراجهذهمثلوتسمى.الهرميشبهبرج

استعمرالميلاد،قبلالثامنالقرنمنتصفوخلال

بفنمتأثرينومعابد،قصوراوبنوا،المنطقةالأشوريون

فخمةتصميماتذاتبعمارةولكن،السومريةالعمارة

بنيالذيالتانيسرجونالملكحصنكانفقد.وجميلة

الميلادقبلالثامنالقرنأواخرفيخورسابادمدينةفي
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فيالحصنويقع.الأشوريةالعمارةإنجازاتأه!امنواحدا

ومعابدقصوراويشم!!،للمدينةالغربيالشمالىالركن

دفاممط.حداربالمدينةأحا!أقدر.!وراتوزعامةومباني
الميلاد،قبلنمأسمااالقرنشيالأشوري!تسقوطوبعد

إليهاأشيرمشهورةزكورةبنوار،السلطةإلىالبابليونجاء

الميلاد(.قبلالسادسالقرن)أوائلبابللبرجالتوراةفي

ولوابة،المشهورةالمعلقةالحدا!تبابلعاصمتهموضمت

والزخرفالملونبالطوبمزينةكانتالتيعشتار

.بالخزف

أخلهريرت.اب!تمابلادأغرساغزا،.مق953عاموفي

معابد.أإيحتاخلا،الزرادشتيةأي،الفرسدينكانوقد

صىاغصرامجصرأشهرها3كثيرقصورابنواولكنهم

منعددااطجصرءهداآر.برسيبوخيميالدينيةالعاصمة

الخامسأغردامنتصصفياكتملصالتيالمتصلةالمباني

وأشنية.وغرفقاعاتبهاقصورعدةعلىوتشتمل.م،ق

تعرفضخمةحجرةفىزوارهيستقبلالفرسملكوكان

2،م76حواليأ!ةأصااهذهومساحةعمود.المائةبقاعة

قدارتفاعهاأعمدةعلىبجسورمحمولضخمسقفولها

ل!تمابلاد3أسمارالإيضاحمنولمزيد.أم8إلىيصل

القديمة.فارسبلاد،،بابلانظر:.النهرين

أتيا،الملكحولتتمر!صكانت.المصريةالعمارة

اعتبرقدر.أعمدطةادصروالسياسيالدينيك!االحاكان

الداضتيبمون!انواش،أكةآشخمملوالقدماءالمصريون

أضحليدححما.أغصورواوالمعابدالحجرية

حسانالتيالضخمةالأهراماتاالمصريةالمدافنوأشهر

إلىتقفرئيسياهرما35بقاياومازالت.الملوكفيهايدفن

مجموعةمنجزءاهرمكلوكان.الني!طلنهرمحاذيةاللآن

أطهرمالشرقيةالجبهةفيكبيرامعبداعادةتضمامنشآت

المعبدين.طويلممرويربط،النيلمنبالقربأصغرومعبدا

المللثفيهايدفناشتيالحجرةأناعتقدواالمصري!تأنويبدو

المداخلإغلاتأححموالذلك،قداسةالهرمأجزاءأكثر

الدفن.غرفةوإلىالهرمإلىتؤديالتي

حوافيزوسرأطملكبنىمعروفمصريهرموأوأ!

منسلسلةشوقيرتفعالهرموح!ان.سقارةفي.مق26ء.

الجيزةفيأهراماتثلاثةبنيتوقد.ضخمةمدرجاتستة

وخفرعخوفوللملوك.مق0025إلى0026حواليمنذ

ناعمة.جوانبذاتضخمةأعمالوهي.ومنقرع

القرنفيالمصمريةللعمارةالعطمةالفترةبدات

.عام005حواليوا!شمرتالميلاد،قبلعشراسمادم!

وليساسالحماالمعابدبتصميماخلالهاالمعماريونقامفقد

علىمحمولةضخمةمنشآتالمعابدوكانت.الأهرامات

أنواعمختلف!والمنحدراتالصالاتربطتوقد.أعمدة

بواباتخلالمنالمعابدمعظماإلىالناسويدخل.الغرف

الوابة.أبراجاسمعليهمايطلقضخمينبرجينمنم!صنة

للملكةبنيالذيالمعبدالفترةتلكمعابدأشمهروأحد

،.ماق048عامحواليفىأجحرياأرريرافيحتشبسوت

شيضخمصخريجرفسفحعندرعاياهاشيدهأسذيوا

والطبيعة.العمارةبينواضحاتحاد

مصرانظر:،المصريةالعمارةعنالإيضاحاتمنلمزيد

.الأهراماتبمالقديمة

الكولومبيةقبلماوعمارةالاسيويهالعمارة

هيرئيسيةفروعأربعةعلىالاسيويةأحصارةا-:-

منكللقيوقد.والإسلاميةوالهنديةأجابانيةاوأحينيةا

خاصا.وتأثيراواسعاانتشاراالإسلاميةرأعنديةاأحمارةا

وبورمابنغلادشمنكلعمارةأعنديةاأعمارةا:تضم

وتايلاندوسريلانكاوباكستانونيبالشإندونيسياوحصمبوديا

وترحإلعمارة.نفسهاأ!سداإلىبالإضافة،والتيبت

العمارةونجد.المسلمونصممهاالتيالمبانيإلىالإسلامية

إفريقياوشمالالأوسطالشرقفيمنتشرةالإسلامية

الإسلامية.العمارة:انظر.وآسياوأسانيا

الأوائلالأجدادهاجر!شة00002منأكثرمنذ

عاموبحلول.الأمريكتينإلىاسيامنالأمري!بنللهنود

خاصة-الهنودمنعديدةمجموعاتطورت،.مق001

وثقافاتحضارات-اللاتينيةبأمري!!اأجاحائعر!فيما

وفنونعمارةعلىويطلق.متميزةعمارةأدتحتمشرهضة،

قبلما.مقأء..عامقبلنشأتانتيالأمري!ج!!الهنود

كولمبوسكريستوفروصولقبلظهرتلأنهاالكولومية،

.أم294عامالجديدالعالمإلى

منذالتطورفيالصينيةالعمارةبدأت.الصينيةالعمارة

منمختلفةمجموعةالصينيونشيدوقد.قديمةأزمان

والأبراجالبوذيةالمعابدهوالرئيسيالنوعولكن،المبانى

.الباجوداتاسمعليهاأطلقالتيأطوابقاالمتعددة

مستطيلةخشبيةقاعاتمنالصينيةالمعابدوتتكون

السقففيالخشبيةللأعتابوالمتقنالجميلالترتيبتجسد

لبساطةولكنهاالسقفتحملفلاالجدرانأما.الداخلى

منوللحماية،الخصوصيةلتحقيقكستائرتستحدم

العسقفبعوارضمتصلةقوائمالسقف!ويحم!.أطقسا

ومدهونةمنقوشةتكونماغالباوهى،خشبيةكتلبوساطة

معظمالصينيونغطىوقد.بالذهبومطليةالأحمرباللون

أصفر،أوأخضرأوأزرقلونهمزججببلاطاسمقوف

منلمزيد.برشاقةأعلىإلىالسقوفتلكأطرافوقوسوا

كوريا،،بكينانظر:.الصينيةالعمارةعنالإيضاحات

.الباجودة



563رةلعماا

النهاية.عمدأعلىإلىالمنحنيةالسقوفتمت!هاالتقليديةالصييطالعمارة

بوساطةالسقال!بأعتابمتصلةحشبيةأعمدةعلىمحمولةأحسقوفوا

كير.فيالممموعةالمدينةمنحزءأعلاهاعماءوا.خشبيةعوارض

كبيراتأثرااليابانيةالعمارةتأثرت.اليابمانيةالعمارة

اليابانيةالتقليديةالعمارةاعتمدتوقد.الصينيةبالعمارة

مزاراتوتعطي.الخشبيةوالأعمدةالأعتاباستخدامعلى

مثالأ،أليابانأنحاءمخلتففىالموجودة،المقدسةشنتو

ومزارات.لليابانالقوميةالديانةهيوالشنتو.لذلكممتازا

تر!قوائمعلىمبنيةالخشبيةالهياكلمنمنشآتالشنتو

منأبعداسمقفوأعتاب.الأرضمستوىمنأعلىالمزار

عميقا.بروزاالسقفتعطيبحيثالجدار

،صغيرةأمكانتكبيرة،اليابانيةالتقليديةوللمساكن

سحابةوأبواب،السقفتحملرأسيةأعمدة:التصميمنفس

الجدراناستخداموكان.الوزنخفيفةالجدرانداخلمبنية

.كدعاماتوليسالخصوصية)تحقيق(لاغراضالداخلية

لمعرفةبأسوأر.محاطةحدائقداخلكانتالمنازلومعظم

.اليابانانظر:،التقليديالمنزلصورة

القرنبحلولالهنديةالعمارةتطورت.الهنديةالعمارة

العمارةعلىتأثيروأهمأولوكانالميلاد.قبلالثالث

فقدالهند.فيرئيسيةديانةوهى،البوذيةالديانةالهندية

والستوباوالأديرةبالشيتياتعرفمعابدببناءالبوذيةأوحت

قدالشكلمقببصرحوالستوبا(.بوذيتذكاري)نصب

القرنفيالبوذيةالديانةمنشئلبوذاآثارعلىيحتوي

منالمعابدمعظمنحتتموقدالميلاد.قبلالسادس

الصماء.الصخور

القرنفيبهالعمللدأالكبير،الستوباعليهيطلقالذي)أعلاه(المعبدومبنى.البوذيةالديالةالهنديةالعمارةبهتأثرتماوأكترأول.الهنديةالعمارة

.برادشمدهيافيسانشيفىموجودالستوباوهذاالميلاد.قبلالرابع
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العمارةعلى،كذلكوالإسلام،الهندوسيةأثرتوقد

منصفوفعلىالهندوسيالمعبدويحتوي.الهندية

مسقوفةومداخل،الخارجفىالمنحوتةوالزخارفالأعمدة

عشرالسادسالقرنفيالهندالمسلمونفتحوقد.مدببة

إسلامىمبنىوأشهر.المعماريطرازهموأدخلوا،الميلادي

أكرا.فىأم(65.أ-)063محلتاجهوالهندفى

عشرأضانىاالقرنفىوأتأنج!صرمعابدمجموعةوتظهر

أحمارةاتأثيركمبوديا،فىمهجورةمدينةوفى،الميلادي

الهند.خارجالهندوسية

انظر:،الهنديةالعمارةعنالإيضاحاتمنوللمزيد

تايلاند.،الفن،الهندي،النحت

الإسلاميةالمبانىأكثرالمساجدتعد.الإسلاميةالعمارة

نأغير،الإسلاميةالبلادبينالمساجدطرزوتختلف.أهمية

وأبممراتمحاطكبيرصحنعلىيحتويالمساجدمعظم

أحقوداصصفوالرواق،الأعمدةمنصفوالممر.أروقة

اطلونأطوبباالمسجدجدرانوتبنى.أعمدةعلىالمبنية

المساجد،معظمأغباباوتعلو.الجبصوملاطوالبلاط

بالمئذنة.يعرفأكثرأوواحدبرجللمسجدويكون

اطساجد،إلىإلإضافةبا،ا!سلمونالمعماريونصمموقد

مبنىالنموذجيةالدينيةوالمدرلمسة.الدينيةوالمدارسالقصور

في!بالأحيانمعظماوفي،بصحنيحيطالأضلاعرباعى

كبيرعقدهيقاعةالمبنىأضلاعمنضيعكلمنتصف

.الإيوانهذافيمحاضراتهمالطلابويتل!،الإيوانتصى

الفنونانظر:.الإسلاميةالعمارةعنالإيضاحاتمنلمزيد

المسجد.بمالإسلاميةالعمارة؟القدسأسبانيابم؟الإسلامية

والتولتيكالأزتكطور.الكولومبيةقبلماعمارة

فيماالمهمةالأمريكيةالهنديةالثقافاتمعظموالإنكاوالمايا

الأزتكحضاراتوازدهرت.اللاتينيةبأمريكاالانيعرف

فيالماياعاشبينما،المكسيكوسطفيوالتولتيك

مهمةإمبراطوريةالإنكاوبنى،الوسطىوأمريكاالمكسيك

الجنوبية.أمريكاغربيفى

المتبقيةوالماياوالتولتيكالأزتكمنشآتمعظمكانتو

للإعجابإثارةالمنشآتهذهأكثروكانت،دينيةالأغراض

فهذه.صغيرةمعابدتعلوهاالتيالحجريةالأهراماتاتلكهي

مذابحوتضم،الطقوسمراكزمنجزءاتمثلالاهرامات

ومبانىوحصوناكبيرةمعابدالإنكاوبنى.وساحاتوقصورا

أشهرمنواحدةأطلالوتقع.الجبالسفوحعلىعامة

ارتفاععلىالأنديز،جبالفيبيكشو،ماشووهى،مدنهم

البحر.سطحمستوىفوقم0042حوالى

الشمالية،أمريكافيالهنديةالثقافاتمنعددتطور

الغربىالجنوبفيالآنهوفيما،الجرفس!سانفابت!ص

أهمية.الأكثرتعدعمارةالأمري!جةالمتحدةأطوألايات

وارتفعت.سكنيةمبانمنرئيسىبشك!!عمارتهماوت!صنت

الهنودبنىوقد.السكنيةالشققمثلالجرفبجوارألمبانيا

وكانت.الخشبأوالطينأوالحجرمنالجرفمنازل

منهاالواحدةتسمىدائريةغرففىتتمالدينيةالطقوس

.الأرضتحقمعظمهاوشيدتالكيفا،

الكولومبية،قبلماعمارةعنالإيضاحاتمنلمزيد

؟الأهرامات،شعب،المايا؟المدينةبمالأزتك:انظر

المكسيك.

أفرزتالإسلاميةالعمارة

الملساجدمنعددا

إلىوالرسم.الجميلة

المسجديبماليمين

أصفهانفيالامبراطوري

أعلىالقبةوتظهر.بإيران

إيواناتأربعةمعالمحراب

معقودةبمداخل)قاعات(

بالصحن.تحيطالسقو!

ثلاثالشكلدىوت!هص

)مارات(.ماذن
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الكلاسيكيةالعمارة

المبافيطرزإلىالكلاسيكيةالعمارةمصطلحيشير

نرجعأنيمكنولكن.والرومانالإغريققدماءطورهاالتى

شعبانابتكرهامبانإلىالكلامميكيةالعمارةجذور

الكلامميكيةوالعمارة.والمسينيونالمينويونهماإغريقيان

الرومانية.العمارةعلىكبيرتأثيرلهابدورهاالإغريقة

أوروبيةحضارةأولالمينويونطور.المينويةالعمارة

الأبيضالبحرفيكريتجزيرةفىالمينويونعاش.مهمة

عامحواليمنالمينويةالعمارةعصرواستمر.المتوسط

..مق0451عامإلى0002

)حوالىمينوسقصرالمينويةالعمارةإنجازاتوأهم

المنشأهذاويحتوي.كنوسوسمدينةفيم(.ق0051

وتحملفناء.حولالمبنيةالغرفمئاتعلىوالممتدالمركب

هذهالمعماريونقسموقد.السقفأعتابالخشبيةأعمدته

القاعفيالحمالهيأفقيةقطاعاتثلاثةإلىالأعتاب

هذهوتسمى.القمةفىوالكورنيشالوسطفيوالإفريز

القائمس)ال!التكنةمجتمعةالثلاثةالقطاعات

.المتأخرةالإغريقيةالعمارةفيحيويجزءوهى(،أعمدة

وزاكروكاتومدنفيقصوراأيضاالمينويونبنى

المينويةالقصوركلاستخدمتوقد.وفيستوسوماليا

مساكنكانتأنهاإلىبالإضافةوتجارية،إداريةمراكز

ملكية.

مسينيمدينةفيالمسينيونعاشا!لسينيين.عمارة

مدافنيبنونبدأوا،.مق0061عاموبعد.اليونانجنوبي

مثالوأجمل.النحلخلاياتشبةالمنحوتالحجرمن

حوالىأتريوسكنزالنحلخلاياتشبهالتيللمدافن

..مأق025-ا003

حجريةكتلمنكالقلاعقصوراالمسينيونشميدوقد

مستطلةملكيةاستقبالصالةالقصرقلبوكان.ضخمة

سقفلهمدخلالميغارونإلىويؤدي.بالميغارونتعرف

الميغارونو!وسط.قاعةوتتقدمها،عمودينعلىمحمول

لخروجالسقفأعلىفيفتحةلهوتوجد.مفتوحللنارموقد

السقف.لحملأعمدةأربعةبالموقدوتحيط.الدخان

إلىوتحاكىتقلد.الإغريقيةالكلاسيكيةالعمارة

مجموعةهيالإغريقيةالعمارةإسهاماتوأشهر.اليوم

والتكنةبالأعمدةالخاصةالطرر،المسماةالأساليب

أساسية:طرزثلاثةالإغريقاستخدموقدلها.المصاحبة

الطرزهذهمنواحدولكل.والكورنثيوالأيونيالدوري

.المميزةزخارفهالثلاثة

الإغريقيةللمبانيالرئيسيالنموذجهوالمعبدكان

المسينى.الميغارونتصميممسقطهويماثلالكلاسيكية

التيالأعمدةترتيبعلىالإغريقيالمعبدتصميمويعتمد

فيكثيرةمعابدالإغريقبنىوقد.طويلةبحجرةتحيط

وأبالحصنيعرفالموقعهذامثل.المدينةعلىتطلمواقع

لأكروبولس.با

المعابد.منالختلفةللأساليبصيغاالإغريقوطور

وأرتفاعهاالأعمدةعددللطرازالموضوعةالصيغةوتحدد

.الزخارفتفاصيلأدقوحقىبينهاوالمسافاتوعرضها

السداسىالدوريالطرارهيالنموذجيةوالصيغة

الطرازعلىشيدالمبنىأندوريكلمةوتعني.الأعمدة

تعنىكما.الموحدةالقياسيةالدوريةوبالزخارفالدوري

منواحدبصفمحاطاسيكونالمبنىأنبريبترالكلمة

وأالأماميالمدخلأنيعنىالسداسىوالطرار.الأعمدة

وامستخدم.أعمدةستةبعرضيكونالواجهةرواق

قصرصنرةخشبيةأعمدةحملتباللينو.يين.عر!واقومبوساطةقصورلنيتحيث،كريتحزيرةفىآثارهاإلىالرحوعيمكنالإغريقيةالعمارة

اليونانيةالعمارةبرزتالميلاد،قبلالخاممي!القرنمشصفوفي(.اليمين)إلىكريتبحزيرةكوسوسفي.مق0051حواليبنيالذيمينوس

اليسار(.)إلىاثيافىهيفيستوسمعبدفيكماالحميلةلاشكالهاالمتراصةالححريةبأعمدتهاالكلاسيكية
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أضحديدقياس!كوحدةالقاعدةعندالعمودقطرالمعماريون

الموديول.الوحدةهذهوتسمى.ككلالمبنىنمسب

تصاميمشإن،الصيغ!ذهاستحداممناشغمعلىو

فالمعبد.أخنوعاوالمرونةم!كبيراقدراتحملالإغريقيالمعبد

وقد.وقصيراأجاعاأويلاوطومنخفضايكونأنيمكن

أعدادتتراوحأنويجوز.الزخارفكشيرأوبسيطايكون

عمود.مائةمنوأكثراثنينلينالأعمدة

انو:،الإغريقيةأعمارةاعنالإيضاحاتمنلمزيد

العمود.،المسرحيةأثينابم؟الإغريق،اليونان

فيأصوريةإمبرااأعضمأالرومانح!ص!ا.الروممانيةالعمارة

الإمبراطوريةضمتمجدها،أوحوصي.القديمةالعصور

،التوس!أالأبيضاأطبحرالمجاورةالأراضيكلالرومانية

الخليجحتىض!قاو،نيةاكبريصاأابشرحتىشمالآوتوسعت

امتدادعلىمتعددةمعماريةطرزاوامشخدمت.العربي

أصيدهاتتماطورتالمناطقمنصثيراالأدوذأصك،الامبراطورية

كبيراقدراالرومانيةللعمارةفإنذلكومعبالبناء.الخاصة

منحضيرةأنواعاالرومانبنىوقدأ!راز.اوحدةمن

القديمة.الحضاراتشعوبمنشععبأيمنأكثرالمنشآت

اشومانأقاموالقصور،أطعابدواالمساكنإلىوبالإضافة

أ!امةاوالحماماتالمياهشنواتمشاريعمثلأخرىمشاريع

بنيوقد.الضخمةالحارحيةوالساحاتوالمسارحوالمتاجر

الرابعوالقرنالميلادقبل001عامبينالمنشآتهذهمعظم

.الميلادي

وقد.مسىأوكميرالراغايعصم!أدبمكىقبوأوسقوراللعماريالقبو

لها،أعلاهروما،شي!قسطص!باريليقار.المعماريالقبوالرومالىابت!!

الآد.حتىقائماومازالأم،26حوافيررمافيصمعسدسالبانثيون

وتحمل.الدائريالبىلقمةاحلىأولااصساءاعامقصو:يصضهـا!!-

المدحل.لهوسقروأ!صرئتيةاالأعمدةا

السقف-يقتينمم!!ولدشوصالى لمصمممطرامشخداما.01ح

وأسط!المعماريأحقدوا.المعماريوالعقدالقوسهما

العقدأشكالمنشائعاشكلاكانتوالقبة.مقوسسقف

العقداستخدامقلصوقد.الرومانيةأ!مارةافيالمعماري

لحملالأعمدةاستخدامإلىالحاجةأ!وسارالمعماري

الجدرانعلىكلياأ!سقفايرت!صأنيم!-ر.أحسقصا

كثيراالأعمدةالرومانواستخدم.الأعمدةامنبدالأالحارجية

فقط.لالجدرانملتصقةزحرصيةثممحوتات

حماماتهورومانيسقفأخصميممتالوأروع

ومازالتوروما،مدينةفيم(212-117)كصاكلا

نظامالحماماتلهذهوكان.الآنحتىقائمةأطلالها

للفراغواممعةمساحاتوفرتالمعماريةأ!قودامنسقف

الرومانأنلدرجةوعميقاعالياالفراغوكان.الداخلي

المعماريمما.للجمالعاديوغيرجديدكشكلبهأعجبوا

ان!:،الرومانيةالعمارةعنالإيضاحاتمنلمزيد

أسبانيابم؟الرومانيالفورمبمالقديمةروماروما،

لقبة.ا؟الكولوسيوم

الوسطىالقرونعمارة

بنيتالتيالمنشآتإلىأ!معطىاالقرونعمارةترجع

القرنينبينامتدتالتيالتاريخيةالفترةخلالأوروبافي

القرونعمارةوتشمل.الميلاديينعشروالسادسالخاممم!

بما،الإسلاميةالعمارةوأوروباوإفريقيااسيافيالو!عطى

الدويلاتفيوالعمارةوالعباسيةالأمويةالعمارةفيها

وبالشسبة.الإسلا!ةالعمارةانظر:.ذلكبعدالإسلامية
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القرونفيوالفكريةالروحيةالحياةتمركزتفقد،للنصرانية

المعماريونصمملذابمالكنيسةحولأوروبافيالوسطى

صممواكما،الأخرىالدينيةوالمبانيوالأديرةالكنائعر

وطور.الدينيةغيرالأخرىوالمنشآتوالحصونالقلاع

غلبوحيثالطرز،منعدداالوسطىالقرونمعماريو

الغربيةأوروبافيأما.الشرقيةأوروبافىالبيزنطىالطراز

والرومانسكالكارولنجىهيالرائدةالطرزفكانت

العمارةالأربعةالأنواعهذهسبقتوقد.والقوطي

الرالغالقرنينبينالفترةفيازدهرتالتيالمبكرةالنصرأنية

الميلاديين.والسادس

الأولىالقرونأثناءتطور.المبكرةالنصرانيةالعمارة

فيالإقليميةالمعماريةوالطرزالثقافاتمنعددللنصرانية

النصارىالمعماريينمعظمولكن.الأوسطوالشرقأوروبا

والقبوالعقدوامشخدموأ،الرومانمنكثيرااقتبسواالأوائل

التي،الكبيرةالرومانيةالقاعاتتصميمواتخذوا،المعماري

لتصميمكقاعدة،العامةللاجتماعاتتستخدمكانخط

البازيليقا.أيالكنائمه!،منالرئيسىالنوخ

بنائها)بدءالقديمةبطرسالقديسكنيسةاعتبارويمكن

.مبكرةنصرانيةبازيليقاوأهمم(كأول033عامحوالي

فيالحاليةبطرسالقديسكنيسةمكاننفسفيتقعوهى

القديمةبطرسالقديسكنيسةإلىالمصلونويدخلروما.

كبيربفناءيمرونالمدخلإلىوللوصول.الشرقيالجانبمن

)فناءالروماليالبهوأوالأتريومعليهيطلقمكشوف

ويفصلبالدهليز.كذدكويمرونالبهو(،أوالدارصحن

ويشبه.أ!ادئةاالكنيسةعنالصاخبةالمدينةوالدهليزالفناء

هوللحرفالرأسيوالجزء+،الحرفشكلالأفقىالمسقط

الصحنطولعلىجانبيانممرانويمتد.الرئيسيالصحن

الرئيسىالجناح+الحرفذراعاويشكل.الرئيسي

القوصرة،عليهيطلقدائرينصففراغوهناك.للكنيسة

الغربيالجانبفيالرئيسيالجناحمركزجهةمنمفتوح

قبةبنصفالمغطاةالقوصرةهذهفىويوجد.للكنيسة

تفصلالبازيليقات،معظموفى.الرئيسيمذلإلكنيسة

وممرينرئيسيصحنإلىالداخليالفراغوالأروقةالممرات

عاديطوبالبازيليقاتمعظمبناءفىويستخدم،جانبيين

والتصويربالفسيفساءتزدأنفإنهاالداخلمنأماحجربمأو

منقطعمنالفعسيفساءوتتكون)الفريسكو(.الجصي

وأصورةوتشكلمعاتجمعالحجرأووالرخامالزجاج

الجصعلىتنفذلوحاتالجصيوالتصويرما.تصميما

الرطب.

الإمبراطورنقل،م033عامفي.البيزنطيةالعمارة

مدينةإلىرومامنالإمبراطوريةعاصمةالأكبرقسططين

إلىبيزنطةاسموكيربتركيا،الانيعرففيمابيزنطة

الإمبراطوريةانقسمتم،593عاموفي.القسطنطينية

الشرقية،الرومانيةالإمبراطورية:شطرينإلىالرومانية

ال!!راطوريئسقطتوقد.الغربيةالرومانيةوالإمبراطورية

الخامسالقرنفيالجرمانيةالقبائليدفىالغربيةالرومانية

بقيتالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةولكن،الميلادي

البيزنطية.بالإمبراطوريةوعرفت

منفريدطرازتطور،الميلاديالسادسالقرنوبحلول

الضخمةبقبتهاأياصوفياكاتدرائيةوكانت.البيزنطيالفن

الأولىالنصرانيةالكنائس

علىالأحيالىمعطمفيشيت

.وقدالمستطيلالبازيليقانسق

القديسكنيسةكات

ي!تقعالتى،القديمةبطرس

القديسكنيسةموقعلفس

أشهرروما،فيالحاليةبطرس

قديما.السوعهذاكناش
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العمارةإنجازاتأروعالقسطنطينيةفى(م375-ء32)

وإسيدروستراليسأوفأنثيميوسصممهاوقد،البيزنطية

عامالقسطنطينيةعلىالأتراكواستولى.ميليتوسأوف

وحولوا،بإسطنبولبعدفيماتسميتهاوأعادوا،م3541

أ!حيدااضغييراوكان.جامعإلىأياصوفياكاتدرائيةأيضا

أرلغإضافةهوأطمبنىالخارجىالمظهرفيبهقامواالذي

علىترتكزضحمةمركزيةقبةأياصوفيالجامعوكان.مآذن

للعمارةعامةسمةالت!صينهذاصاروقد.مربعةقاعدة

مبنيةمعكوسةكرويةمثلثاتأربعةالقبةوتحمل.البيزنطية

ويستطح.المعلقاتالركائزهذهوتسمى،بالطوب

عندمامم!صناكانعماوأعلىأعرضقبةبناءالمعماري

ممراتأياصوفياداخلوفى.القبةتحملالجدرانكانت

زينقدر.الرئيسىبالصحنتحيططابقينبارتفاعمعقودة

اغسيفساءاوتمث!الفسيفساء.منجميلةبزخارفالداخل

البيزنطية.ال!صناشمعظمفىالزخارفأهم

بازيليقاتشماالبيزنطميةللعمارةأخرىأمثلةوهناك

فى(الميلاديعشرالحادياغرنا)منتصفماركالقديس

بالمميلالقديسوكنيسةبايطاليا،البندقيةمدينة

موسكو.فيم(561ا-.)554

علىالكارولنجيةالعمارةسميت.الكارولنجيةالعمارة

بين)الفرنجة(الفرانكيينعلىملكاكانالذيشارلماناسم

حالياأخنموقعفىعاصمتهومن.م481و768عامى

شملتشاسعةمساحاتشارلمانحكم،الغربيةألمانيافى

الغربية.أوروبامعظما

فىالمب!صةأسصرانيةاأضقاشةاإحياءوعائلتهشارلمانأراد

عمارةنقلواأنهمأحصاروأضجيوناالمعماريونوادعىروما.

تناسبحتىالنماذجفىغيرواولكنهم،المبكرةالنصرانية

يخصفيماشهيرةإسهاماتلهموكانت.احتياجاتهم

الأفقيالمسقطالمعماريوناتبعفقدوالدير.الكنيسةتصميم

مطورةوأضرحةللصلاةأماكنأضافواولكنهمللبازيليقا

الغربيبالعمليعرفمدخلاأيضاوابت!صواعاليةوأبراجا

تسمىصغيرةوأبراجاومصلىردهةضم)وستويرك(

الذيالديرمسقطالكارولنجيونالرهبانطور.التورتات

بممراتأخرىومرافقوالمطبخوالمكتبةالكنيسةبهترتبط

.مغطاة

القرنأواخرالعمارةهذهبدأتالرومانسك.عمارة

القرنينفىإنجازاتهاأعظماوحققت،الميلاديالتاشع

مبانىوأكثر.الميلاديينعشروالثانىعشرالحادي

إيطاليافيص!متالتيالكنائسهىأهميةالرومانسك

أخيرا.وإنجلتراوأسبانياوألمانيافرنسافيثمأولآ،

مصطلحالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالعلماءوابتكر

هؤلاءويعتقد.الرومانمثل:يعنيالذيالرومانسك

كانتركيا.،إسطمبول!ياضلطيالمعمارممادحأحدصولاأياقحف

كمالعهدوئ.م5341عامفيمسحدإلىالعتمانيولىحوأ!اكميسة

ببهوهامشهورةصوفياوأيا.3591عاممتح!إلىتحويلهتمأتاتورك

التيالمثلتاتأما)أعلاه(،الواسعةوالمساحةالشاهقالارتفاعديالداحلى

القبة.تدعهادائرةلت!صد)أدلاه(،مقوسةأت!صالفيتتدلى



956رةلعماا

انعكاسأدمماساهيالرومانسكعمارةأنالعلماء

الرومانسكعمارةفإنذلكومع.الرومانيةللتصميمات

وأنوأعوالبيزنطيةالرومانيةالعمارةمنمزيجالوأقعفىهي

لاخر،بلدمنمانوعاالرومانسككناشوتختلف.أخرى

فكنيسة.ملاممعينةفيتشتركالكنائسمعظمولكن

مبنيةوأعمدةسميكةجدرانلهاالنموذجيةالرومانسك

السقفمنبرجويرتفع.مقوسةضخمةوعقودمتقاربة

الصحنمعالرئيسيالجناحفيهايتقاطعالتىالنقطةعند

تسمىركاركأأربعالبرجوتحمل.للكنيسةالرئيسى

تفصلأعمدةعلىمحمولةعقودوهناك.الدعامات

شرفةبنيتوقد.الجانبيينالممرينعنالرئيسىالصحن

ترايفوريمتسمىالمعقودالجانبيالممرعلىتطلداخلية

خلالمنعلويةإضاءةالشرفةويعلوالعقود(.ثلاثي)رواق

عقود.داخلفيالنوافذمنصف

هذهإلىالناسمنكثيرجاء،الرومانسكفترةوخلال

تسافرالزوارمنمجموعاتوكانت.للزيارةالكنائس

تحتويكانتالتيالكناششيارةوفلسطينأوروبامخترقة

الكنائسوكانت.القديسينبعضوممتلكاترفاتعلى

.كبيرةأعداداتستوعبأنتستطيعجداضخمةالمهمة

-0801)حوأليسرنينسانتكنيسةذلكومثال

جناحينالكنيسةهذهتضمبفرنسا.تولوزفىام(012

الدائريالممرعلىوتفتح.الرئيسيالصحنجانبيعلى

المسقطهذأويسمح.صغيرةمصلياتبالقوصرةالمحيط

إزعاجدونالممراتطولعلىالمبنىخلالبالتحركللزوار

العمارةفنانظر:.الرئيسيالمذبحعندتقامالتىللمراسم

الرومانسكي.

الفترةفيأوروباغربيفىازدهرت.القوطيةالعمارة

عشرالخامسوالقرنعشرالثانيالقرنمنتصفبينالممتدة

تعنيكلمةمنأشتقمصطلحأصلهاقوطيوكلمة.الميلاديين

الخامصالقرنينفيوالكتابالفنانونوأستخدمها.الرفض

العمارةإحياءأرادواالذين،الميلاديينعشروالسادسعشر

أقترنوقدأوروبا.فيوالرومانالإغريقلقدماءالكلاسيكة

كثيرادمرتالتيالجرمانيةوبالشعوببالقوطالقوطيالواز

وعارض.الميلاديالخامسالقرنفيالكلاسيكيالفنمن

وغيرالمعقدةالقوطيةالتصاميموالكتابالفنانينمنكثير

المتناسق.الكلاسيكىالنمطعنكثيرااختلفتالتيالمنتظمة

منالقوطالمعماريينجديدتشييدنظاممكنوقد

تلكمنأخفودعاماترقيقةبجدرانكنائستصميم

الدعاماتمنوكثير.الرومانسككنائسفيكانتالتي

طوابق.عدةبارتفاعالأعمدةمنمجموعاتمنمكونة

ثم،السقفإلىالدعاماتالقوطيونالمعماريونمدوقد

المفتوحة،المظلةمثلأضلاعشكلفيعمودكلقوسوا

تلكو!نتبالحبم.الأضلاعبينالفراغاتوسدوا

بهاتميزتالتيالخصائصأهمضمنالمفحلعةالأقبية

هوالقوطيللطرازآخرمظهروهناك.القوطيةالعمارة

الجدرانمنكبيرةأجزاءعنوالاستعاضةالمدببةالعقود

دعامطتالكنائسلمعظموكان.ملونزجاجذاتبنوافذ

منمتعامدبشكلعقودهيئةعلىدعاماتوهي،طائرة

الخارجية.الجدرانعلىتبنىالحجرأوالطوب

علىالنصرانيةوأبطالالقديسينأشكالالمثالوننحت

القرونفيالنصارىاعتقدوقد.الكنيسةمداخلأعمدة

مبنىسكنواوالأبطالالقديسينهؤلاءبأنالوسطى

كاتدرائيةتشارتربمبمالكاتدرائيةانظر:.ودعموهالكنيسة

.امنوترد

الأوروبيةالنهضةعصرعمارة

التاريخوفيالجديد.الميلادتعنيالنهضةكلمة

الكلاسيكيةللثقافةالعطمالبعثالنهضةتعني،الأوروبي

اهملتفقد.القديمةروماثقافةوخاصةبهاوألاهتمام

كبير.بشكلالوسطىالعصورخلالالكلاسيكيةالثقافة

القرنأوائلفيإيطاليافيالنهضةعصرعمارةبدأت

القرنخلالأوروبافيوانتشرت،الميلاديعشرالخاصس

الجديد.العالمإلىوصلتحتى،الميلاديعشرالسادس

الدارسينمنمجموعةالنهضةعصرعمارةابتكر

هؤلاءوكان.هواةمعماريينكانواومعظمهم،الإيطاليين

وثيقةمعرفة،الكلاسيكيةالثقافةيعرفونالدارسون

المعماريوندرسوقد.عصرهمثقافةعلىمتفوقةواعتبروها

علىلتصميماتهمنماذجعملوحاولواالرومانيةالأطلال

الكلامحيكيةالطرزفأخذوا.الكلاسيكيةالمبانىغرار

وخاصة،والبيزنطةالرومانيةالمعماريةالعقودإلىبالإضافة

.القباب

الخامسالقرنفيبدأت.ا!لبكرةالنهفمةعصرعمارة

أحدفلورنسامنبرونلسكيفيليبووكان.الميلاديعشر

النهضةعصرطرأزفيالمؤثرينالمعماريينالمهندسينأهم

كاتدرائيةقبةهومشروعوأهمأولكانوقدالجديد.

الطرازعلىبناؤهابدئالتيام(،436ا-042)فلورنسا

واتبع.بمأ692عام،الوسطىالقرونأواخرفىالقوطي

الاضلاعذاتالقبةتصميمفيالطرازنفسبرونلسكي

التيالمعماريةالعقودتقنيةأيضااستخدمكما،الثمانية

صممهاالتىالقبةالإيطاليونواعتبر.الرومانمناستوحاها

الوقت.ذلكفيإنجازهتمهندسعيعملأهمبرونلسكي

فيأخرىعظيمةإنشاءاتبرونلسكىصممكما

لورنزوسانكنيسةالإنشاءاتهذهوتضمفلورنسا،

سانتووكنيسةأم()942بازيومصلىأم(421)
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أجة.الإيصاأالنهصةعصرعمارةإنجاراتأوائ!سفلورنساكاتدرائيةقبة

الأقحيةاأ-عرم4361عاماكتملتالتىأغةابرولل!!فيليموصمما

نية.شوماا

بوساطةلإيطاليامانتوافيصممتأندرياسانتكنيسة

عشرالحامصالقردمحتصفضأضتىساتيستالىاجو

.قوسلهماليارومعمداالأماميةااحهةأاوتمات!.اميلادى

حتىت!صما!أ-اأضنلاتةاالمانيرتلكأم(،)436سعبيريتو

بعدالميلاديعشرالخامسالقرنمنالثانيالنصف!نهاية

اطبانياهذهفيالمعماريونأحياوقد.برونلسكيموت

الأساسيةالعناصرمنأصبحتاكتىالكلاسيكيةالأ!عاليب

ا!عتخدمواأنهمذلكومثال.الإيطاليالنهضةعصرلواز

وكان.لازيمصلىفيالكورنثيالوازعلىالأعمدة

عصرلعمارةنموذجاالهندسيوتناسعقهبتوازنهالمعبد

النهضة.

عصرمعمارىمنآخر!ائدموألبرتىباتيستاليونو

تأتيرهأ،ح!ادثتائاأكبرتىكتبوقد.الإيطاليةالنهضة

)فيالعمارةفنعنبعنوانال!صلاسي!جةالعمارةفيأممبيرا

أممتاباوحرك(الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصف

البحتةالنظريةالناحيةمنالعمارةن!ياتلمناقشةالدارسين

حقيقية.مبانفىتطبيقاتهاعنوبمعزل

أثراتركتولكنها،قليلةتصميماتألبرتيصمم

الأماميةالواجهةصممكما.اللاحق!تالمعماريينفي

(أم047-1)456حوالينوفيلاماريا!عانتالكنيسة

شكلعلىبأنساقوالأسودالأبيضبالرخامفلورنسافي

وهذهالعليا.ال!دوارفيومستطهيلاتومربعاتدوائر

أعطتوقد،أحلا!ي!صةاالزخارفمنمأخوذةالأنساق

بتصميمبدأ.كماالحسابىأضناسبوابالنمسبالإحساس

ولاتحتويمانتوا.فيام047عامأندرياسانتكخيسة

الضخصياتتماثيلمنأيعلىالخارجيةأسطحها

صمموقد.القوطيةأطعمارةمميزةسماتأيأوالنصرانية

كبيربقوسكلامسيكيمعبدشكلعلىالواجهةألبرتي

أ!سط.افي

كنيسةتشييدكان.المتأخرةالنهضةعصرعمارة

عصرأواخرفيالبناءمشاريعثبرأروماشيلطرسالقديس

يوليوسالباباقررعندماأم605عامالمشروعبدأ.النهضة

كنيسةوبناءالقديمةبوسالقديسكنيسةهدمالثاني

فىالبناءإعادةعمليةواكتملتالمو!.نفحه!فيجديدة

الكنيسةفيوعمل.الميلاديعشرالسابعالقرنأواخر

معماريينعشرةمنمكونةمجموعةالمدةتلكخلال

دوناتوالمشروعأ!ذاالروادالمعماريينومن.إيطاليين

أنجلو.وماي!!!برامت

.بطرسللقديسالرئيسيالمعماريلرامنتشانقدر

المربعةللأشكالمتنالمحة!لتركيبالإنشاءصممافقد

اليونانيوللصليب.اليونانىالصليبوأش!صالوالدائرية

القبةأنجلومايكلوصمم.الطولمشساويةأربر%ذرع

طرازمنكنسخةأم(1195)588الضخمةالمضلعة

والمقامةالقوطيالطرازذاتبرونلسكيلقبةأخهضةاعصر

فلورنسا.كاتدارئيةعلى

أندرياأيضاالإيطالىالنهضةعصرمهند!يومن

الميلاديعشرالسادسالقرنآخرفىصممالذيبالاديو،

واحداجعلهمما،اشومانيالوازمنمستوحاةفللارقصورا

فيلاأترتوقد.أصاريخافيتأثيراالمعماريينحثرأمن

علىبالذاتفيسنزامنأغربباأم(567)حوافيتوندارر

عشرالثامنالقرنفيوالأمريكيينالإنجليزالعماريين

.الميلادي

فيفرنساإلىالنهضةعصرعمارةانتقلتإيطاليا،ومن

الأقطارإلىتمومنالميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

تلكفيالمعماريوناتبع،البدايةوفي.الأخرىالأوروبية
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ضاسسيصالملكعشرالميلاديالسادسالقرنأوائلفيباهفونتينبلوقصر

الحصالى.حدوةشكلعلى

طابعهمطورواماسرعانولكن،الإيطاليالنموذجالبلاد

الفرنسىالنهضةعصرمبانىأروعومنالمميز.الوطني

وشامبوردفونتينبلوفيبنيتالتيتلكمثلالفخمةالقصور

.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلخلاللوريدووأزي

مجموعةمعظمهيريراديخوانصممأسبانيا،وفي

وهذامدريد.منبالقربام(84ءأ-)563الأسكوريال

وكلية.وقصروديركنيسةعلىيحتويالضخمالمجمع

النهضةعصرلعمارةالمعروفةالأمثلةأكثرجونزإنيغووابتكر

وأسر،الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفىإنجلترافي

لندنفيأم(622أ-61)9الرأئعهاوسبانكتنمبنى

بالاديو.تصميماتنظامنفسعلى

انظر:،النهضةعصرعمارةعنالايضاحاتمنلمزيد

مدينة.،الفاتيكاندوناتو،برانت،أندريابالاديو،

الباروكعمارة

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالباروكعمارةبدأت

جميعفيانتشرت،الميلاديعشرالسابعالقرنوبحلول

المعماريوقصد.أوروبامنأخرىوأجزأءإيطالياأنحاء

والمبنى.أعمالهخلالمندرامياأثرايتركأنالباروكي

سلمالمدخلويتصدرفرنسا.فيالنهضةعصرعمارةأدحلالديلأول

والاستخدامالمنحنيةبالأشكاليتصفالنموذجيالباروكي

منالمزخرفةواللوحاتوالمنحوتاتللأعمدةوالمعقدالمتقن

الكنيسةالباروكلعمارةالمؤيدينأهموكان.الزينةأجل

نتجحيتالأقوياء،أوروباوملوكالكاثوليكيةالرومانية

عشرالسادسالقرنينفيالمضادالإصلاحمنالكنيسةتأييد

وقدا!لضاد.الإصلاحان!:.الميلاديينعشروالسالغ

الحماسمنجيشاناالكنيسةفىالتحديثحركةأتارت

كنائسالمعماريونوصمم،الكاثوليكيةالأقطارفيالديني

لتلكوالعاطفةالدراماعكعستالباروكطرأزعلىوأديرة

تمجيدالأقوياءالملوكأراد،الوقتنفسوفي.الدينيةالروح

تعبرالتيهيالفخمةالباروكيةالقصوروكانت.سلطاتهم

.الحكامهؤلاءسلطةعن

والنمساإيطاليافىظهرتالباروكلوازالأمثلةوأبرز

برنينيلورنزوجانويصنفألمانيا.وجنوبيوأممبانيا

معماريييأشهرمنغوارينيوغوارنيوبرومينيوفرانسيسكو

ثقبشكلعلىالأعمدةصفويعكعرإيطاليا.فيأساروكا

القديسكنيسةفناءلاحتواءبرنينيصممهالذي،المفتاح

المنحنياتوميزت.بالأعمدةالباروكإعجاب،بوس

القديس)كنيسةالشهيرةبرومينيكنيسةالملتويةوالأشكال
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ومنروما.فىأم(657-1)653نافوناساحةفيأجنيزي(

لورنزوسانكنيسةغوارينيتصميماتأشهر

قبةالكنيسةوتصورتورينو.فيأم(687-)1668

صمموقد.الأضلاعمثمنش!صلداخلهاالشكلمخروطية

نيومانوبلاتهازرالنمسامنإيرلاخفودفيشربيرنهارديوهان

طرزستر!أ.للدانهمفىمشهورةوقصوراكناشألمانيامن

شوريجورسك.يسمىأ!ذيأذلكهوتطوراالأسبانيالباروك

وبواك!تألبرتو-الثلاثةالإخوةاسممنالاسمهذاوجاء

الطراز.هذاروادأوائلمنوهم-شوريجوراوخوزيه

كانمماتأثيراأقلالباروكطرازظلوإنجلترا،فرنساوفي

احتفظوقد.الأخرىالأوروبيةالبلدانمنكثيرفيعليه

والدائرةوالمستطجلبالمربعوالإنجليزالفرنسيونالمعماريون

وصمموا.أطزخرفةأساسيةكأشكالالنهضةعصرطرازمن

الأعمدةاوصفوفالبسيطةالخفوطبهذهضخمةمباني

المتعاقبة.والنوافذ

قصرهوأغرنسىاالباروكطرازمنمبنىأبرزكانوربما

اغصرامعمارياوحطنأم(.661)حواليالفخمفرساي

ويبلغمانسار.هردوينوجولفاولولويسهماالرئيسيان

غرفة.أ)003حواليوبهم004منأكثرالقصرطول

الباروكقصورأكثرفانبراجونالسيرصمموقد

فيام(472-017)5بلنهايمقصروهوبذخا،الإنجليزية

الرائدالمعماريرنكريستوفرالسيروكانأكسفوردشاير.

لكاتدرائيةتصميمهوكان،الإنجليزيالباروكىللطراز

هذاروائعأحدلندنفيأم(071-ا)675بولالقديس

.لطرازا

تشرتشل،انظر:،بلنهايمقصرصورةعلىللاطلاع

،الباروكعمارةصورعلىوألاطلاع.ونستونالسير

كريستوفر.السير،رن؟فرساي:انظر

الميلادىعشرالثامنالقرن

منرئيسيةنماذجثلاثةظهرتعشرالثامنالقرنخلال

الزخرفة)أسلوبالروكوكوعمارة-أأوروبا:فيالعمارة

الكلامميكيةالعمارة3-بالاديوعمارةإحياء2-أجالغة(ا

التيأمريكافىالمستوطناتعمارةإلىبالإضافة،الحديدة

وقد.الميلاديعشرالثامناغرنافيالازدهارفيبدأت

الغربى.بالطالغكثيراالمستوطناتعمارةتأثرت

المرحلةالروكوكوعمارةتمثلالروكوكو.عمارة

حواليفرنسافيتطورتفقد.الباروكلطرازالنهائية

الستينفترةخلالالأخرىالأقطارفىوانتشرت،ام072

ج!وبىفىأماليبورحبجساح)أعلاه(،المراياقاعةوهي،اشكو!صطراررحارفأرفعم!مموذحرؤيةويمكر.الزحاردصغزيرةكاتالروكوكوعمارة

.الميلاديعمترالثام!القرنم!الثلاتيميات!يكوليليهشرانسواالمولدا!لمسكىاالمعماريالحميلالمممىهدالتصميمقامميولئ.سا!ر!لاألماليا
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النصبيالباروكطرازمعوبالمقارنة.اللاحقةسنة

منوبالرغم.وأرقأخفالروكوكوعمارة،كانتالضخم

منشاتمنزخرفةأغنىوكوكوارمبانيكانتفقد،ذلك

تلكفيالروكوكومبانيتمثلتفرنساففى.الباروك

أهمولكنللنبلاء،باريسفيبنيتالتىالضخمةالمساكن

والكنائسالقصورتلككانت،الجميلةالروكوكومنشآت

أنشأوقدوالنمسا.ألمانياجنوبىفيشيدتالتيوالأديرة

بتصميمهالروكوكوتحفإحدىزيمرماندومينيكوس

ألمانيا.جنوبيفىام(754-)1745فيزديكنيسة

بشكلالاتجاههذايعكسبالاديو.عمارةإحياء

النهضة.لعصرالمعماريةالكلاسيكيةالتصميماترئيسى

أكثروكان،الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفىالطرازبدأ

وأمريكاإيطالياشمالىفيكذلكوظهرإنجلترا،فيظهورا

مساكنكانتبالاديوعمارةإحياءمبانيومعظم.الشمالية

المعماريبالاديوعمارةإحياءطرازأدخلوقدر

الحركةرائدأنمنبالرغمكامبلكولنالأسكتلندي

الإنجليزيالمعماريالمهندس،بيرلنجتوناللوردهوالأصلي

كنتوليموصديقهبيرلنجتونصممفقد.المحترفغير

شيزويكمسكنوهوبالاديو،عمارةلإحياءمهممبنىأول

بيرلنجتونحاكىوقدام(.726-)1725لندنفى

وشيدفيلاروتوندا.بالاديوعمارةتصميمهمافيوكثت

الرومانيةالحديقةتشبهفممميحةحديقةفيالمنزلالمعماريون

سمةالحدائقهذهأصبحتوقد.يعتقدونكانواكما

بالاديو.عمارةلإحياء

بالعمارةالاهتمامتعك!.الجديدةالكلاسيكيةعمارة

لعمارةالكبيرالإلهاموكان.والرومانللإغريقالقديمة

اكتشافهو(المحدثة)الكلاسيكيةالجديدةالكلاسيكية

دفنتفقد.وهركولانيمبومبيمثلالقديمةالرومانيةالمدن

وكان،م97عامفيزوفجبلبركانثورانإثرالمدنهذه

القرنمنتصففيالمدنحفرياتبدأواقدالاثارعلماء

.الميلاديعشرالثامن

وهركولانيم،بومبيمنتصميماتوباستخدام

الطرازينتتبعالجديدةالكلاسيكيةعمارةمعماريوا!متطاع

النهضة.عصرمعماريمنأكثربدقةوالرومانيالإغريقي

المصفوفةالاعمدةالجديدةالكلاسيكيةمعماريوصممفقد

صم!هامثلماالعامةالمبانيخاصة،المهمةوالإنشاءات

الهندسيةالأشكالاستخدمواولكنهم،الباروكمعماريو

المنحنيةالأشكالبخلاف،والدائرةكالمربعالميسرة

.الباروكاستخدمهاالتىوالحلزونية

فىالجديدةالكلاسيكيةعمارةمعماريأهمومن

تشمبرزصممفقد.آدموروبرتتشمبرزوليمالسيرإنجلترا

لندنفيهاوسسومرستأشهرهاكثيرةعامةمباني

ومصممدأخليا،مصمماأدموأصبحأم(.1-078)776

قاموقدرائدا.معمارئاكونهإلىبالإضافةمؤثرا،أثاث

فييحتذىنموذجاأصبحترومانيةتصميماتبعمل

لندنفيباركأوسترلىمسكنمثلالريفيةالمساكن

ام(.078أ-761)

منواحدا،الإيطالىالمعماري،بيانكيبيترووصمم

أوائلفيالجديدةالكلاسيكيةالعمارةفىالرئيسيةالمبانى

القديسكنيسةوهي،الميلاديعشرالتاس!عالقرن

فيالعملبدأفقد.نابولىفيباولاديفرانسيسكو

علىالكنيسةتصميمواعتمد.ام816فيالكنيسة

ناحيةومن.قديمرومانيمعبدوهو،البانثيونتصميم

دائريشكلعلىالخارجيةالأعمدةصفوففإنأخرى

.بطرسالقديسلكنيسةبرنينيأعمدةصفوفتأثيرتظهر

نسقعلىكثيرةمبانيالفرنسيونالمعماريونوصمم

هوالمبانيهذهأشهروأحد،الجديدةالكلامحيكيةعمارة

صمموقد.باريصفيام(97-.1757)حواليالبانثيون

سميتكنيسةالاصلفيهووالبانثيونسوفلو.جاكالمبنى

صرحمجردفالمبنىألانأما.جنفيافالقديسةباسم

.تذكاري

الكلاسيكيةعمارةفإن،المتحدةالولاياتفيأما

الطرازروادمنوكان.الفيدراليبالطرازعرفتالجديدة

بلفينش.وتشارلزلاتروببنجامينالمعماريانالفيدرالي

الكابيتوللمبنىتصميمةهولاتروبعنعرفماوأفضل

الرئيسيةبلفينشمشاريعوتشمل.سي.ديواشنطنفى

فيوماساشوسيتسمينلولاسيالتشريعيينالمجلسينمبنيي

عمارةعنأكثرولإيضاحات.الأمريكيةالمتحدةالولايات

سى..دي.واشنطنبمالأثاثانظر:،الجديدةالكلاسيكية

عمارةتطورتأمريكا.فيالمستوطناتعمارة

للعصورالأوروبيةالوزمنرئيسيبشكلالمستوطنات

طرزسادت،اللاتينيةأمريكاففي.النهضةوعصرالوسطى

المستوطناتفيالأسبانيالنهضةعصروطرازالباروك

الواقعةالاسبانيةالمستوطناتوفي.والبرتغاليةالأسبانية

النصارىبنى،الأمريكيةالمتحدةالولاياتغربيجنوب

الهنديةالعمارةطرزبينجمعتالطينيالطوبمنكنائس

التأثيرالمستوطنونطوعالزمنوبمرور.والأسبانيةالأمريكية

المحلي.الذوقمعليتناسبالأوروبي

البيوتالمستوطنونبنى،الشماليةالمستوطناتوفي

البيوتفمعظمالشتاء.بردلتقاوموصمموهاالخشبية

يمكنبحيث،غرفتينأوواحدةغرفةذات،صغيرةكانت

علىلتساعدمائلبسطحالبيوتوكانت.بسهولةتدفئتها

.الثلوجمقاومة
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الولاياتأ!لشماالوسطىالمستوطناتفيالعمارةوأظهرت

،نيويوركشفى.الأوروبيةالطرزمنعدداالأمريحيةالمتحدة

معماريةطرزاالهولنديونالمستوطنوناتبع،المثالممبيلعلى

خشبيةمصاريغذاتالطوبمنبيوتاوبنواهولندا،من

الأثرياءالمزارعملاكبنىالجنوبيةالمستوطناتوفيللنوافذ.

الإنجليزي.ااضيفشيأجيوتامبانيتماثلفخمةمساكن

شرجينيا،فىالمبانيمنالعديدجيفرسونتوماسصمموقد

الأديو.أجااعمارةوإحياءالجديدةالكلا!ميكيةتعحس

الميلاديعشرالتاسعالقرن

أ!يلادياعشرالتاسعالقرنأوائلشيالعمارةتطورتأثر

وشرقيأوروباغربيفيأصسريعاأ!شاعىابالنموكبيربقدر

ملحةحاجةالصناعيةأضورةاأوجدتوقد.الشماليةأمريكا

جديدةطرلىوالتحارالمبانيمنجديدةأنواعلتصميم

اطعماري!تمنعددأحياأ!قتانفسوفيالتشييد.لتقنيات

جديدصبعثتالتيأ!زاأه!او.الماضيمنمختلفةطرزا

بعفرحمعشما.القوطيوالطرازالإغريقيالطراز

احد.وآشيأحخرأوطرازينالمعمارلين

صىبريصالياشىأصناعيةاأضوردابدأت.الصناعيةالثورة

روبيةالأواأسبلادافيوانتشرت،الميلاديعحترالثامنأغرنا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمعالشماليةوأمريكا

والقلاعالدينيةالمبانيتصميمعلىالمعماريونركز

الثورةأما.مفستقرونلعدةاشيفيةوالبيوتوالقصور

ومحطاتالمصانعمثلمنشآتبماءفتطلبت،الصناعية

وقد.الم!ساتبومبانيالمستودعاتوالحديديةالسكك

أضصميماجديدةوطرقاجديدةبناءموادالمعماريوناستخدم

.الجديدةالمنشآتهذه

الأولأصكبيراالمعرضقيامإلىالصناعيةالثورةأدت

اهـمرضأقيوشد.أم851عامأضدنفيوالصناعةللتبرة

(البلوري)القصربالاسكريستالمبنىفي

فنشكلفيحصيراتحول!كانالذيمماأم(،ء8أ185)0

وقد.المبانيفيوالحديداشجاجامشخدمحيث،العمارة

المبنىوغطى.باكستونالسيرجوزيفالمعرضهذاصمم

زجاصبيتمث!!يبدووكان،هكتارات8حواب

أول(البلوري)القصرباكستونمبنىئعتبر.كماضخم

صنعتحيث،الصنعمسبقةإنشاءاتذيمبنىوأهم

.المضضموقعفيوركبتجمعتثمامصنعشيالأحزاء

مدنفيمعارضقيامإلىالمعرضرنجاحأدىوقد

هذهوكانت.المتحدةأ!أ،ياتاوكأأخرىأوروبية

الفرصةأتاحالديالأمر،خاصةمراشةىإلىتحتاجالمعارض

،البلوريالقصرأثروقد.جديدةأفكارأضجربةللمعماريين

تطويرفي،واشجاجالحديدمنالمعارضصالاتولاحقا

العشرينالقرنفيوالمعدنيةالزجاجيةالسحاباصحاتنا

.الميلادي

منالعمارةفيظهرطرازأيأجلورياأغصرايمث!!لم

شيدتالتيالمنشآتمنعددافإنذأكمنوبالرغم.قبل

مطرزالارتباطمنقدرعلىحافظالحديتةبالتقنيات

الإنجليزيانالمعماريانصمم،المثالممبي!!وعلى.تاريخية

محطاتمنعدداهاردويكوفيلبدوبسنجون

الكلامميكيةعمارةمنبواجهاتالحديديةأ!س!صكا

الطرازمنأعمدة!صذلكماردويكااستخد.الجديدة

رصيفلمستودعاتكدعاماتاشهرالحديدمنريالدر

ام(.828-أ)827لندنفيح!اترينأغدي!را

تقنياتلابروستهنريالفرنسيالمعماريوجمع

جنفيافمكتبةفىالنهضةعصرمطرازالحديثةالمباني

المكتبةجدرانبنيتوقد.باريسفيام(085-)1845

الحديد.منوالأقبيةالأعمدةاوصنعت،تقليديةبمواد

جعلمماالمكتبةمبنىفيالحديدأضهارب!لابرولستس!!و

منكجزءالحديديستخدممهمعاممبنىأوا!ازرصتبةمبنى

.المعماريأ!رازا

الثامنالقرنأواخرفيبدأ.الإغريقىالطرازإحياء

القرنمنتصففيمتميزةكحركةوانتهى،الميلاديعشر

علىتبنىالتيالمبانياستمراررغ!ا،الميلاديعشرالتاسع

مناسباالإغريقيالطرازإحياءواعتبر.الإغريقيالطراز

الماليةوالبورصاتكالمتاحفالمبانيل!نواعخاصة

المنحساعدتوقد.الحكوميةالمحاتبومبانيوالمصارف

إعادةفيالمعماريينالقديمةالحضاراتفيأطبحثالدراسية

دقيق.بتأصيلالإغريقيةأخصميماتاإحياء

!!!-

لاكستودحوزيفاحسيراصممه(سالاس)كريستالالبلوريالقصر

والحوافالحديديالهيكلصنعوقد.أم851عاماحددلمعرص

الموقع.فيتركيمهوتمسالمصمعاشحاحية
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إحياءروادمنسميركروبم"تالسيرالمعماريكان

البريطانيالمتحفصمموقدإنجلترا،فيالإغريقيالواز

ضخماإغريقيامعبداليمثلأم(أ-847)823لندنفى

أولسمتريكلاندوليمصممكما.الأيونيالطرازعلى

فيالإغريقيالطرازإحياءطريقةعلىمبنىوأهم

فيالثانيالمصرفوهوألامريكية،المتحدةالولايات

فيلادلفيا.فيأم(82-4ا81)9المتحدةالولايات

علىإغريقيامعبدأالمصرفلمبنىالأماميةالواجهةوتمثل

.الدوريالطرأز

كلياالقوطيالطرازيبتعدلها.القوطيالطرازإحيطء

الوسطى،العصورتلتالتيالقرونففي.العامالذوقعن

أما.القوطىالطرازمنعناصرالمعماريينمنكثيرامشخدم

مقصودةمعماريةكحركةبدأفقد،القوطيالوازإحياء

مستوياتهاأعلىووصلت،الميلاديعشرالثامنالقرنفي

فيوبدأت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

نفسه.القرنمنالثمانينياتفىالتدهور

،الميلاديعشرالتاسعنالقمومنتصفمطلعوفى

القيمةالكت!منعددابوجنالمعماريالمهندسكتب

المعماريينبوجنوحث.القوطيالطرازدعمفي

القوطيالطرازعلىالكنائستصميمعلىخاصة

أكثرمنوكان.النصرانيةعنيعبرطرازأحسنلأنه

البرلمانمبنىالقوطيالطرازلإحياءطموحاالمشاريع

صممهالذيلندنفيام(086-184)0البريطانى

بترفيلد،وليمأبدعوقد.باريتشارلزوالسيربوجن

التصميماتمنعددااخر،إنجليزيمعماريوهو

جميعكنيسةوتعتبر.القوطىالطرازعلىالمتفردة

-ا)984بلندنمارجريتلشمارعفيالقديسين

تصميميعتبركما.القوطيةمبانيهأشهرأحدام(985

بجامعةأم،086عامكيبلكليةلمبنىبترفيلد

وقد.مشاريعهأهمضمنمنبإنجلترا،أكسفورد

نهجعلىالسكنوقاعاتالصغيروالمعبدالمكتبةصمم

القوطي.الطرازإحياء

التاسعالقرنفيالمعماريينبعضجمع.المدمجةالطرز

وأتاريخيينطرازينسماتافضلاعتبروهماالميلاديعشر

جارنييهقصرأوالسابقةباريسأوبراداروتعتبرأكثر.

.الاتجاهلهذاجميلةفنيةقطعةأم(-875ا)861

المنشأخططالذي،جارنييهشارلهوالمبنىومصمم

وعلىالمتطور.الباروكطرازعلىرئيسىبشكلالضخم

الاستخدأميجسدالذيالرائعالفخمالسلم،المثالسبيل

طرزاأدخلأنهإلىباللإضافةالملونللرخامفيهالمبالغ

والإيطاليةالفرنسيةالتصميماتمنوعناصركلامميكية

عصرالنهضة.لقصور

الحداثةعمارة

نهايةوحتىعشرالتاسعالقرنأواخرمنالفترةتوصف

فتراتأهممنواحدةبأنهاالميلاديينالعشرينالقرن

المعماريونأستخدمفقد،العمارةتاريخفيوالإنتاجالإبداع

مرةلأولتظهرجديدةطرزلتطويرجديدةبناءوطرقمواد

التاريخ.فيمثيللهاوليص

علىكبيرتأثيرالأمريكيينللمعماريينأصبحوقد

السحابناطحاتفإن،المثالسبيلوعلى.الحداثةعمارة

أولآتطورت،الحداثةلعمارةنموذجأشهركانتربماالتي

علىالمؤثرةالتغيراتنبعت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

النظرياتمنالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرمنذالعمارة

.الصغيرةوألمجموعاتالافرادمنقليلعددأعمالومن

تأثرتأوصممتالحداثةلعمارةالفنيةوأكثرالروائع

الولاياتمنرايتلويدفرانك:همرجالأربعةبأعمال

ردفانميزولودفيججروبيوسووالتر،الأمريكيةالمتحدة

باسمالمعروفجريعر-جينيربيهوشارلألمانيا،منروه

فرنسا.من،لوكوربوزييه

الحداثةعمارةانبثقتأوروبا.فيا!لبكرةالحداثةعمارة

الطرزوالتاريخيةالطرزلإحياءمعاكسفعلكردأوروبافي

بعضوحاول.الميلاديعشرالتاشعالقرنفىالمدمجة

عصرهم.تعكسجديدةطرقإيجادالشبابالمعماريين

الفنونحركةالحداثةعمارةفيالمهمةالتأثيراتطليعةفي

التاسعالقرنمنتصففىموريسوليمأسمسهاالتيوالحرف

ليكونيدرسموريسكانوقدإنجلترا.فيالميلاديعشر

التصميمعلىللتركيزالمهنةتركولكنهمعماريامهندسا

لاحظهالذيالفنيالمستوىتدنيموريسانتقدفقد؟الداخلي

موريسابتكر.الصناعيةالثورةخلالالآلةإنتاحفى

الملونوالزجاجللأثاثرفيعمستوىذاتتصميمات

الفنونحركةمناخرينفنانينمعالجدرانوورقوالنسيج

نأإلا،مبانييصمملمموريسأنمنوبالرغم.والحرف

.العمارةفيمهمادوراأدتالتيالانعتاقشمحئروحتأثيره

هولندافىالأوائلالحداثيينالمعماريينمعظموعمل

بتروسهندريكاستخدمهولندا،ففيوألمانيا.والنمسا

لرائعتهالأحمرالطوبمنعاديغيرتصميمابيرلاج

بتصميمهفالمبنىأم(.09-3أ)898أمستردامبورصة

منملحوظاتحولأكانالزخارفمنالخاليالبسيط

طرازنحوالتوجهإلىبالزخارفالمفعمةالأحياءمنشآت

حداثة.أكثر

خلالالنمسافيالحداثةعمارةفاجنرأوتوأسع!كما

كانوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينيات

وأهممعماريا.كونهإلىبالإضافةومنظرامدرسافاجنر

قليلةالأفقيةالخطوطذاتالمساكنتلككانتتصميماته
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شبيهامستوياسطحاالإنشاءاتوكانت.الزخارف

الصفةهذهوكانت.الجدرانفوقالممتدةالمستويةبالبلاطة

.الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيالعمارةمعظمتميز

منوهما،هوفمانوجوزيفأولبريشجوزيفأسر

الانفصالية،فيينابمجموعةعرفتمجموعةفاجنر،تلاميذ

وتوحدت.آخرونومعماريونفنانونإليهماوانضم

أولبري!وصمم.أصقديمةأالطرزإحياءأنماطضدالمجموعة

فيينا.فىعرضاسةصاوهو،أم898الانفصالحركةمبنى

الجديدأعلاسيكىاوالطرازأضهضةاعصرطرازواتخذ

تأثيرويظهر.حداتىبأسلوبتصميمهاوأعادالمقببةللفيلا

منجدرانهوخلوالمبنىسقفسطحبروزفىفاجنر

ستوكلتقصرهوفمانصممكما.الزخارف

القصر،وهذاببلجيكا.بروكسلفيأم(19أأ-09)ء

وحدوده،الزخارفمنالخاليةالمنبسطةالبيضاءبجدرانه

المعماريةالأعمالأكثرأحد،بالمكعبالشبيهةالهندسية

.الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيتقدما

عارضواالذيني!تأخمساراأحدلوسأدولفكانكما

الحاصيةأنيعتقدكادحيث،العمارةفيالزخارفبشدة

وهيئةالإنشائيةالموادمنطبيعىبش!،!تنبعللمبنىالزخرفية

فيأم(019)ها:سشتاينرمبنىلولراوقد.المبنى

.زخارفبدونبالمكعبشبيهةبأش!صالأخرىومبانيفيينا

أفكارالمصائلتع!صسمنبعضئابيرنزبيترصممألمانيا،وفى

للتوربيناتول5.حمصنعتصميماتهأشهروكان.الحداثةعمارة

بيرنزوأثر.برلينفيوالحديد،والزجاجالخرسانةمنأم(09)1

ولوكوربوزييهجروبيوسووالترروهدرفانميزنظرياتعلى

.الميلاديالعشرينالقرنأوائ!مكتبهفيعملواعندما

هنريكانربماأمريكا.فيالمبكرةالحداثةعمارة

فيمعماريمهندسوأه!اأولرششاردسونهوبسون

فيحداثيةعناصرأدخلالأمريكيةالمتحدةالولايات

رائداأمري!جامعمارياريتشاردسونكانفقد.تصميماته

حتىالميلاديعشرالتاشعالقرنمنأواخرالعستينياتفي

العصورلعمارةمختلفةبنماذجعمل.ام886عاموفاته

فقدذلكمنوبالرغم.الرومانسكعمارةخاصة،الوسطى

الأشكالفىالحداثىالتصميمسماتأحياناامحتخدم

الزخارفمنأعمالهأواخروخلوالميسرةالهندسية

بعناصرالمبانيمنعددارسشاردسونوصمم.الخارجية

جلسنرمنهامعاالحدأثيةوالعناصرالرومانسكطرأزي

فيلدمارشسالومخازنأم(887-)1885هاوس

شيكاغو.فيام(887-)1885دالجملةللبيعوشركاه

الولاياتفيالحداثةلعمارةمركزاشيكاغوأصبحت

القرنوأوائلعشرالتاميعالقرنأواخرفيالأمريكيةالمتحدة

أم871عامالمدمرشيكاغوحريقواعطى.الميلاديينالعشرين

بناءإعادةعندالجديدةالأفكارلاختبارللمعماريينالفرصة

معدنىهيكلأولجينيبارونليوليموصمم.المدينة

الطوابقذوإنشورنسهوممبنىهوالعالمفيسحابلناطحة

.التجاريشيكاغومركزفيأم(-885ا)884الشمرة

فيتساعدفلاالجدرانأما،المبنىيحملالفولاذيفالهي!سل

الهيكلأصبحوقدكستائر.ئستخدموأعنهاالإنشاءدعم

الحديث.التصميمأساساسشائريوالجدارالفولاذي

شيكاغو،فىمكتبهفيالمعماريينمنعدداجينىدر!

سوليفانأصبحوقد.بيرنهامدانيلوسوأجفانلويسمنهم

ضتالتيشيكاغو،بمدرسةعرفمعماريلطرازرائدا

السحابلاطحاتأوائلمنواحداكادشيكاغوفىريلانسمبنى

بماؤهواكتمل،وشركاهليرلهامداليالمؤلسمةبتصميمهقام.الحديثة

للمبنى.الحديديالإنشائىالهيكلالرسموي!هص.أم498عام
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ولبورنوجونأدلرودأنكماربيرنهاممثلآخرينمعماريين

لمبانيالفولاذيةهياكلهممنالشهرةهؤلاءواكتعسب.روت

كارسونمبنىسوليفانوصمم.والمكاتبالتجاريةالخازن

متجروهوام(،09-6أ)998وشركاهسكوتبيري

الخطوطذاتبنوأفذهاشتهرشيكاغوفيالأقساممتعدد

صممكما.الألوانالفاغللطوبالماهروالاستخدامالأفقية

وينرايتمبنىمثلممحابناطحاتمكاتبمبانىسوليفان

ومبنى،ميسوريبولايةلويسسانفيأم(198-أ098)

.بنيويوركبفلوفيأم(-598أ98)4جارنتي

أكثرمنهمدنمخططبأنهمعروفابيرنهامواصبح

تجاريةمبانعدةصممفقدذلكمنوبالرغممعماريا.

شيكاغوفيالقطاراتتغييرلمحطةمبناهاشتهركما.مهمة

.الكثيرةبنوافذهخاصةأم(09-4ا09)3

فىالمبكرةالحداثةعمارةعنصورعلىللاطلاع

،ريتشاردسون،هدسوندانيل،بيرنهامانظر:أمريكا،

.هنريلويس،سولمان،هوبسونهنري

الحداثةعمارةشخصياتأبرزهو.رايتلويد!زانك

وسوليفانأدلرلمؤسسةشيكاغوفىرايتعمل.الأمريكية

الخاصة.أعمالهبدأحيث،أم398وحتىام887من

صممهاالمنازلمنبسلسلةعالميااهتمامارايتواكتعسب

طرازعلىام019وحتىام009حواليمنالفترةخلال

رايتلأنمنخفضةأفقيةأشكالللمنازلوكان.البراري

الغرببراريمعتتجانسالتصميماتهذهمثلأناعتقد

منينبتأنيجبالمبنىإن:يقولوكان.المنبسطةالأوسط

وكانالأرضبألوانالبناءموادرايتاختاروقد.موقعه

الطبيعيين.وشكلهابمظهرهاالموادامشخدامعلىيؤكد

فيالداخليةالفراغاتترتيبفيثورةرايتأحدث

الداخلىالفراغتقسمالجدرانكانتفقد.البراريمنازل

الأمريكيةالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرمساكنفي

ولكن.بالصناديقتكونماأشبهحجراتإلىالتقليدية

أصبحتبحيثمنازلهفيالجدرانعددمنقللرايت

فيالمرونةوهذه.الأخرىمعتتداخلالواحدةالغرفة

بيريكارسونمبنى

مخازنوشركاهسكوت

الأغراضمتعددةتجارية

رائعةوهولتميكاغو.

المعمارية.شيكاعومدرسة

شيكاغومدرسةوتمثل

منرائدةمجموعة

الأمريكيينالمعماريين

فيومقرهاالحداتيين،

بتصميمقامتميكاغو.

لويمرالتجاريالمحزن

عامواكتمل،سوليفالى

ملامحهوتبرر.أم9"6

الأفقيةالشريطةالنوافد

فاتحةححارةتفصلهاالتي

زخرفوقد.الألوان

الأولينالطابقينسوليفان

الأسود.الزهرالحديدمن
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الأفقيةالخطوطوكذلك،الداخليالفرانجأممتخدام

الأوروبيين.المعماريينعلىكبيراتاثيراأثرت،للمساكن

-091)9روبىمنزلهولرايتبراريمس!شوأشهر

ح-دمشاريعأيفئارايتوصممشيكاغو.فيأم(019

بنيويوركبفلوفىأم(609-091)4لاركنمبنىمثل

شيباركأوكشيا(8061-091)6تمبلويونتى

فيللخرسانةوالبارعالجريءلاستخدامهوكان.إلينوي

الحداثة.عمارةفيالمادةهذهانتشارفيالفضلالمبانيتلك

صم!هاالتيمبانيهكانتربماالأخيرةمشارئرايتوأهم

وسكنسن.بولايةراس!تفيواكسجونسونلشركة

واجهاتأم(939-1)379الرئيسيالإدارةولمبنى

منطقةنجدالمبنىداخلوفي،والزجاجالطوبمنناعمة

نوافذبدونفسيحةصالةشكلفيالرئيسيةالمكاتب

منللصالةالخافتأضوءاوينساب.بالشرفاتمحاطة

حافاتعلىمنالزجاجمنأنبوبيةشريطيةفتحاتخلال

،الأرضمنالحرسانهأعمدةوترتفع.الداخليالسقف

السقف.مستوىعندخرسانيةأقراصاوتحمل

بوصفهالحداثةعمارةفيأثر.جروبيوسوالتر

الباوهاوس،أنشأ،أم919عامففيومعلما.معماريا

كرلحمتوقدبألمانيا.فيمارفيللتصميممدرسةوهى

الصناعيةبالتقنياتوالعمارةالفنونلربطجهودهاالمدرسة

إلىالباوهاوسانتقلت،أم259عاموفي.الحديثة

دالمساومجمعلمبانىجروبيوستصميمصنفوقددامعاو.

أرقىضمنوالزجاجالخرسانهمنالهند!ميةوالمنشآت

عصرها.فيالتصميمات

.أم379عامالمتحدةالولاياتإلىجروبيوسجاء

بجامعةالعمارةلقسمرئيساأصبح،التاليةالسنةوفى

ابتكرهالبراريطراز

رايت،لويدفرالك

العمارةفيثورةوأحدت

السكنية.الأمريكية

التياليوتوتميزت

الطرار!داصممها

الأفقيةخطهوطهابتركير

للشاءمواداستعمالمع

التنمسيقمعتتحاص

المحيط!.للأرضالطميعي

ممزلرايتصمموقد

عامأعلاهالبراري

باركأوكفيأم9"2

.لإلينوي

فيالمعماريةجروبيوسياتنف!إوانتشرتهارفارد.

وفىومعلما.معحاريامهندساعمللأنهالمتحدةالولايات

الأوائلتلاميذهوبعضجروبيوسألسه!،أم649عام

مشاريعالمجموعةصممتوقد.المتحدينالمعماريينشركة

لدءا،.أللاد.المتحدةلالات011ةح.

مرصمن.حرى.و!ي-!!يصير
هارفارد.بجامعةأم(059أ-49)9أ!ليااأسدراساتا

حتىدلعمارةالدولىالطرازساد.الدولىالطراز

يسمىلكتابعنوانمنالاسموجاءموأ059حوالي

المعماريهماأمري!جانحخبهام(،329)الدوليالطراز

.هيتشكوكراسلهنريالعمارةومؤرخجونسونفيليب

السنواتفيالعمارةالكاتباناستعرض،الكتابوفى

تطورواضحادولياطرازاهناكأنوذكرا،السابقةالعشر

.بلدانعدةفي

أفكارعدةلتضمنالدوليالوازفإن،الحقيقةوفي

ورايتولوسهوفمانمثلحداثيينروادلمعمارلين

أشكالالوازلهذاالنموذجيةوأطمباني.وجروبيوس

مستوية.علويةسطحوحديقةبيضاءوجدرانهندسية

الخرسانةوهذه،المسلحةالخرمعانةمنمشيدومعظمها

ومبانى.إضافيةقوةلإعطائهاالحديدمنأسياخبهامطمور

المرءعلىتضفيكبيرةنوافذلهاالنموذجيةالدوليالطراز

زخارفبهاالخارجيةوأسطحها.والبهجةبالرضاإحساسا

.الزخارفمنخاليةتكونوقد،قليلة

معماريأبرزلوكوربوزييهيكونقد.لوكوربوزييه

مساكنكانتالأولىأعمالهومعظم.الدوليبالطرازعول

منالمساكنهذهبنيتوقدالبيضاء،الصناديقتشبه

الأرضسط!منومرفوعةاللونبيفماءالمسلحةالخرسانة

لوكوربوزييهمساكنأهمومن.بيلوتيتسمىبأعمدة

تج
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(أم319-291)9سافويفيلاالطرازهذاعلىالأولى

بفرنسا.بواسىفي

عناختلافاالأخيرةلوكوربوزييهأعمالوأظهرت

الأخيرةمشاريعهأشهروأحد.بالمكعبالشبيهةمساكنه

مبنىوهوام(،529-91)7!دابيتامميونيونيتههو

ومثلبفرنسا.مارسيليافيوحدة337ادذوالشقق

المسلحةالخرسانةمنمبناهلوكوربوزييهشيد،الأولىأعماله

بالشرفاتوأجهتهونسج،البيلوتيأعمدةعلىالمرفوعة

الشرفاتكونتوقد.ألمحرقةالشمسمنالشققلحماية

الشمس،ضوءفيوالمضيئةالداكنةالمستطيلاتمننسقا

لإعطاءزاهيةبألوانالجانبيةالجدرانلوكوربوز!هوطلى

البيضاء.الخرسانةمعحيويتباين

الزجاجعمارةلمسيدهو.روهدرفمانميزلودفيج

الفولاذمنبهيكلسحابناطحاتصممفقدوالفولاذ.

العالميةالحرببعد،الزجاجالرقيقالمعدنمنوجدران

م(.491ء-391)9الثانية

فيوخدم.أم039عامللباوهاوسمديراميزوأصبح

عاموفى.أم339عامالمدرسةأغلقتحتىالموقعهذا

العاموفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىهاجر،أم379

ارمر)حاليامعهدفيالعمارةلقسمأصئرئيسا،التالي

بدأأم،939عاموفيشيحاغو.في(التقنيإلينويمعهد

وأكدت.الجديدةارمرمعهدمجمعمبانيتصميمفىميز

منالمكعبشبهوالإنشاءالمستطلالشكلتصميماته

.الكبيرةوالنوافذالظاهريةالفولاذوأعمدةالطوب

الشققلمبانيسحابناطحاتعدةميزوصمم

مجمشققمبناهوكان.المتحدةالولاياتفيوالمكاتب

يمثلشيكاغوفىام(519-1)949درايفشورليك

مشاريعهأكثركانوربما.الزجاجمنضخمينمستطجلإن

أم(،589-1)569مميجراممبنىوالثناءللمدخمدعاة

وقد،نيويوركفيالسحابناطحةمكاتبمبنىوهو

منجدرانولل!بنى.جونسونفيليبمعميزصممه

بالبرونز.المظللوالزجا!البرونز

انتشاراالطرزأكثرالدوليالطرازظل.اليومالعمارة

حوالىحتىالعالمأرجاءكلفيالمعماريةالمشاريعلمعظم

همعاكسةفعلردودظهرت،الحينذلكومنذ.ام059

نأالمعماريونهؤلاءواعتقد.الشبابالمعماريينمنضده

الأشكالعلىيركزلأنهالتصميمفيللتنوعيفتقرالطراز

.الزخارفإلىيفتقرأنهكما،المبسطةالهندسية

مجموعةأولأالدولىالطرازعلىالهجومحملةتصدر

القساةأسسوقد.بالقساةتعرفالمعماريينالمهندسينمن

وأنشأوا.الأخيرةلوكوربوزييهأعمالعلىتصميماتهم

الخرسمانةمنخارجيةبمسطحاتوبسيطةضخمةمباني

الحداثة.عمارةفيكبيراتأثيراأحدثتللفنونألماليةمدرسةالباوهاوس

علىويشتملأم529عامداساومجمعحروبيوسوالز!مموقد

اليمين.إلىالورلقمبنى

فيتانجوكنزوالشريكانالحركةهذهروادومن.الخشنة

وبولبانجلتراجوأنوجيمصرستيرلنجوجيمساليابان

أنشأفقد،القساةفعلوكما.المتحدةبالولاياترودلف

باستخداممبانيهكانلويسالأمريكىالمعماريالمهندس

سالكمعهدالرئيسيةكانتصميماتوشملت.الخرسانة

لاجولافىام(-659ا)639البيولوجيةللدراسات

(أمأ-779)729البريطانيالفنونومركزبكاليفورنيا

سل.جامعةفي

اليومللجدلالمثيرةالمعماريةالحركاتأشسهرولعل

منالستينياتخلالبدأتالتي،الحداثةبعدماحركة

الأمريكية.المتحدةالولاياتفىالميلاديالعشرينالقرن

مشتركةنظرياتأوطرازأيالحداثيينبعدلماوليس

روادومن.الدولىللطرازرفضهمفيمتحدونولكنهم

روبرتوالمصممالمنظرالأمريكيينالحداثةبعدماحركة

الذينالاخرينالأمريكيينالمعماريينومن.فنتوري

ومايك!أيزنمانبيترالحداثيينبعدماإلىضمهميمكن

وستانلى،ستيرنوروبرتمور،وتشارلص!جريفز

.تايجرمان

أهملهاتاريخيةطرزابعثواالحداثيينبعدماومعظم

استخدم،المثالسبيلفعلى.الأوائلالحداثيونالمعماريون

عصرعمارةمنالغالبفيأخذتتقليديةطرزافنتوري

.الأخرىالإحياءحركاتنموذجومنالإيطاليالنهضة

بعدماحركةمعمارحيىأوائلمنواحدافانتوريأصبحوقد

المبانىلمسطحاتالزخارفأضافحيث،الحداثة

الأقواسالحداثيينمابعدمنعددأدخلوقد.الخارجية

والقوصرة.تصميماتهمفيوالقواصروالقبابوالأعمدة
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مقدمةفيالمائلوالسط!حالأفقيةالتكنةبينمثلثقطاع

الروماني.المبنىأوالإغريقىالكلاسيكيالمعبد

الاهتمامالتاريحيةبالطرزالاهتمامهذاوصاحب

.جديدةلاستعمالاتوتعديلهاالقديمةالمبانىعلىبالحفاظ

ذاتالمبانيعلىللحفاظحكوميةوكالاتعدةوأنشئت

المتحدةالولاياتفيالوكالاتولهذه.المعماريةالقيمة

والمباني.المبانيلتلكالمعلمعفةلمنحالسلطةالأمريكية

تغير.أوتهدملاقدالمعلمصفةذات

مثلصغيرةمبانىكانتالحداثيينمابعدأعمالومعظم

فيليبكشف،ام789عاموفى.التجاريةوالخازنالمنازل

الدولى،الطرازكتابفيالمشاركالمؤدف،جونسون

ناطحةلأولبيرجىجونمعابتكرهالديالتصميم

رئاسةمقرمبنىهو،الحداثةبعدماطرازعلىسحاب

الثيرالمبىهذاوقاعدة.نيويوركمدينةفيوالبرقالهاتف

وقد.الأوروبيةالنهضةعصرمنبازيمصلىتماثلللجدل

أعلىدائريةبفتحةكقوصرةقمتهوبيرجىجونسونصمم

التدفئةنظاممنبالنفاذالبخارلتسملسحبالتصميم

ماأروعاللوفرلمتحفالجديدالمدخلكانوربما.للمبنى

المبنىصمموقد.العشرينالقرنثمانينياتفيشيد

.أم989عاموافتتح،بايإم.أيالأمريكيالمعماري

اللوفر.انظر:الش!صلالهرمىالشفافالمبنىهذاولمشاهدة

الدراسةمعينات

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

اغاراتواروالأقصاأاسلاياتواالدرعرالمقالاتم!الكثيرهناك

أيضا:انطر.مرموقةلمبانصورتصحبها

واسلاميةعربيةتوسيعات

القدسالسحدأسبانيا

الإسلاميةالفمودالإسلاميةالعمارة

مشهورونمعماريون

لكمسشر،شولرستوما،حيفرسوننكماردالر،أد

هيوالسير!ساسود،حيوتوباليستاليون،ألرتي

إيرادورلويس،!سانلارودلىوليم،حيىرايمولداحسيراأنوي!،

هريبسحام!ت!،لاترلويدفرانك،رايتألدريابالاديو،

رلرتمت!ابيير،دلالماكريستوفرلسيرا،رنإم.أي،باي

لا!دسيرإدونالسيرلوتينر،ولبورلىحود،روتتودونا،برامنت

لوكورلوزسهل!،لوررودلورنروحار،لرليني

أنجلومايكلهولس!هري،رششاردمورفيليبو،برونلسكى

ريكإ،مندلسودر!!سايكزبيرر،

روبرتميلر،أوروي!لاريلالميرسبس،هدسونداليلليرنهام،

لودلئ،روهدرفادميردوريلإدوارد،ستولىوالتر،جروبيوس

لويجيبيير،نرفيهريلوي!،دسوليفاليرليوالتر،يفينجر

وسكارأ،ليميرولوبا،سوليريليعو!،جونز

تيليوكوردلي!،لىلسوحو

سكوريالل!ا

أصلوكرولأا

مبى،ستيتلإميرا

ماتلأهراا

صوفياياأ

تحيولىلباا

إيفللرخ

المائلليزابرج

لدنلرخ

الأديصالبيت

قصر،ليتى

ماثالأهرا

ريليقاأسا

ةدحوأسا

لبر!

لفحدق

لقمر

لقلعة

لىلروماالبهوا

لبحرياالرصي!

لرواقا

اطعشهتشحاتا

أكتمحيريةااشحرلة

اصسقصا

سلود!الأ1،كىورلاا

سوهابا

لفنا،دطىلميزا

كوكوولرا

ثاثلأا

عشا!أ،لأقنتوسا

بولسولأكرا

فطلمبااتسييد

التشكيليالتصوير

الداحليةالرحرفة

مشهورةمبان

محلئاح

الحريةتمتال

يلىيتو

مسرح،!لحلوا

العالىأسوانسد

المسعالدياعحاث

!رساي

الاستقلالواعة

كنيسة،لطرسالقدي!

لاريليقا،ماركا!ديسا

الحمراءقصر

ابانىأنواع

الىصاتدرائية

احصيسةا

هـسةالمد

المستشفى

المسحد

المسرح

المس!س

نىلمبااءجزاأ

يرلمعماالعقدا
لعمودا

لقمةا

الصعيرةالقمة

المدلمةاضجقمة

وندسورقلعة

النصرقوس

لوتردامكاتدرائية

ملينل!صا

لو!ميوملكوا

للوفرا

حوج!هايممتحص

مونتسيرات

كاسيومولتي

كاتدرائيةميلانو،

المعبد

اليهوديالمعبد

المكتبة

الملاحيةالمنارة

المويل

السحابلاطحة

التذكاريالنصب

لقوسا
بوللكاا

لمزرا!ا

الكنيسةممور

لافدةا

المعماريةلطرزا

الرومانسكيالعمارةفنالنهضةعصر

الإسلاميةالف!ونالإسلاميةالعمارة

الفى،القوطىالحورجيةالعمارة

الكلا!ميكيةالنورمديةالعمارة

صلةذاتأخرىمقالات

المأوىالسكن

المدينةالبناءصساعة

المسرحيةريحتا،العالم

فن،السحتالسيعالدلياعحائب

المناظرهندسةالأستراليةاعمارةا

الموضوعصرعنا

ةرلعمااصرعنا-1

الوظيمة

لهيئةا!

المبكرةالعمارة-2

ي!المصلينمابلادع!ارة

المصريةالع!ارة-!

المتالة-!
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الكولومبيةقبلماوعمارةالآسيويةالعمارة-3

الإسلاميةالعمارة-دالصينيةالعمارة-أ

الكولومبيةقبلماعمارةهـ-اليابانيةالعمارة-ب

الهنديةالعمارة!

الكلاسيكيةالعمارة-4

الإغريقيةالكلاسيكيةالعمارة-!المينويةالعمارة-أ

الرومانيةالعمارة-دالمسينينعمارةب

الوسطىالقرونعمارة-5

الرومانسكعمارةدالمبكرةالنصرانيةالعمارة

القوطيةالعمارةهـ-البيزدطةالعمارة-ب

الكارولنحيةالعمارة-ص

الأوروبيةالنهفحةعصرعمارة-6

المبكرةالمهضةعصرعمارة-أ

المتأحرةالنهضةعصرعمارة-ب

الباروكعمارة-7

الميلاديعشرالثامنالقرن-8

المستوطناتعمارة-دالروكوكوعمارة-أ

أمريكافيبالاديوإحياءعمارةب

الجديدةالكلاسيكيةعمارة%

الميلاديعشرالتاسعالقرن-9

القوطيالطرازإحياء-!الصناعيةالثورة-أ

المدمحةلوزا-دالإغريقىالطرازءحياإ-ب

الحداثةعمارة0-1

حروليوسوالتر-دالحداثةعمارة-أ

الدوليالطرازهـ-أوروبافيالمبكرة

لوكوربوزييه-والحداثةعمارة-ب

روهدرفارميزلودفيج-رأمريكافيالمبكرة

اليومالعمارة-حرايتلويدنكضا-!

أسئلة

يوازنأنالمعماريالمهندسعلىينبغيالتيالثلاثةالعناصرما-أ

وعمليا؟حدالامبىيقيملكيبينها

الإغريقية؟العمارةطرازما-2

الدولى؟الأسلوبوما،العمارةفىالبراريأسلوبما-3

؟العمارةتطورعلىالصناعيةالثورةأثرتكيف-4

الهندسةفيالباروكأسلوبتبميااللذانالباررانالشخصانمن

المعمارية؟

فيالعمارةعلىوهركيولانيمبومبيمديختياكتشافأثركيف-6

؟الميلاديعشرالثامنالقرن

لهاقامالحداثةلعحارةالرائعةوالتصاميمالأعمالمنكثير-7

هؤلاءمنتصميمها.فيتأثيرلهمكانأوأربعةمعماريولى

الأربعة؟المعماريون

البلادشكلتالتيالاثارتع!صالأسترالية6العمار

النفوذمصدرهيإنجلتراوكانتتاريخها.فترةطوال

العشرينالقرنأوائلحتىلأسترالياالرئيسيالثقافي

أمريكاتأثيرتحتأسترالياوقعتفقدذلكبعدأما.الميلادي

والتكنولوجياالأفكاروأخذتمتزايد،بشكلالشمالية

الرئيسيةالمراكزإلىللوصولالمحيطاتلتعبرالوقتبعض

قدوطرقهاالمعماريةالطرزوكانت،وملبورنسيدنيفي

الاستعمار.فترةفيخاصةخطاهاتعثرت

منقليلاشيئاالأوائلالأستراليونالمهاجرونأحضر

مبانأييجدوأولمالبناء.موادأوالمعماريةالمهارات

منمهرةعمالأيجدوالمكما،الأصليونالسكانأنشأها

علىيؤثرواأويساعدوهمأنيمكن،السكانأولئكبن

متأثرامابنوهكانفقدلذلكونتيجة.البريطانيةتقاليدهم

شيدتالتيالمبانيوكانتوالمواد.للطقسالمحليةبال!وف

بسرعة.إنشائهابعدتآكلتوقد،بدائيةمبانيأستراليافي

بعد-الأولىسنةالخمسينخلال.الجورجيةالعمارة

-الميلاديعشرالثامنالقرننهايةفيالمهاجرينوصول

العهدتصاميمإطارداخلالأستراليالمعمارتطور

فيالمهاجرونشيدهاالتيالأولىالمبانيوكانت.الجورجي

التزيينوافتقرت،والاتساقالانسجامإلىتميلأستراليا

الجورجي.الطرازبهعرفالذي

غنيةفترةالميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينياتوكانت

بازدهارالصوفغزلجاءفقد،الأممتراليبالمعمار

ظهرتثم،الغنيةالأسربعضظهرتأنوكان.اقتصادي

فيبما،المتحررةالمهاجرةالعائلاتعددفيفجائيةزيادة

مبانقيامشجعواالذينالمعماريينالمهندسينبعضذلك

ذإ،الفنيةالتصاميموظهرت.جميلةكبيرةومنازل،ضخمة

الجدرانظهرتمنهوبدلأالظاهر،الطوباستعمالتوقف

المدهونة.الناعمة

التاسعالقرنمنالخمسينياتفيالذهباكتشفولما

الأسترالي،المجتيمفيكثيرةتغيراتدخلتالميلاديعشر

أوجدتفقد.التغيراتهذهالمعماريةالهندسةوعكعست

جديدةأذواقاالتجارةوازدهارالجددوالمهاجرونالثروة

علىالطلبوازداد.المبانىمنجديدةأنواعإلىوحاجة

.الجديدةوالمكاتبوالفنادقوالمسارحالمصارف

أصبحت،الفكتوريالعهدفي.الفكتوريةالعمارة

بالمظهر.كبيرحدإلىتهتمالأستراليةالمعماريةالهندسة

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفيالمبانيوكانت

كما،الرمادياللونمبانيهامعظمعلىغلبقدالميلادي

كانتذلكمنسنةثلاثينبعدولكن.بسيطةكانت

وأخذويتزايد،ينموالطرازهذاوأخذشكلها،فيصارخة

والعربيةالقوطيةبالطرزمبانيهمكسوةفيالمعماريون

وأالبندقيةفيالبناءوطرز،والإغريقيةوالرومانيةوالمسينية

الأوروبية.النهضةعهدطرز

أدخلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتوفي

الأسترالية،المدنمبانيإلىمرةلأولالكهربائيةالمصاعد

مترا.5و.03إلىترتفعالمبانيهذهأصبحتلذلكونتيجة
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صممهسيدنيأوبرادار

هوو،أوتزونحويرد

عام،دمماركي!هحدس

عاموافتتح،أم579

وخلال.م7391

التيعشرالستةالأعوام

المشىإنشاءفيهاتم

اكتشافاتظهرت

أترتومعماريةهدسية

أ!متراليافيالعحارة

العال!ا.دولم!وغيرها

!ثأخاز،اضوءم!صانتحتلالكهربائيةالإضاءةوأخذت

والهواتفالصحيالصرفوتمديداتالمياهذأسكبعددخلت

البلاد.فيالمعماريةالهندسةمنلتعدلالمبانيفي

الأخيرةالمعماريةالتطوراتجعلت.الحديثةالعمارة

العشري!القرنبأسلوبظهرتالتيالمبانيإنشاءبالإمكان

منها،جديدةلناءموادظهرت،القرنهداوفي.الميلادي

لعدموناشجونالمهندسأدخلهاالتىالمسلحةالخرصعانة

3!-فئص

هداسي.الكلاسي!يارا!ااعلىصممأديليد،فيرايتإدموندمبنى

.أم878عامالمبعى

واستفادتأم(.191819)4الأولىاأعالميةاالحرب

أوروبافيسبقهامماالحد!ةالأمشراليةالمعماريةالهندسة

بسببتطورهافيتراجعتأنهاولووإنجلترا،وأمريكا

كذلك.أم929مشةلعدبالعالمحلتالتيالماليةالأزمة

عرفالذيالأسترافيالمعمارعلىهوليوودأثرت

(أم49أ-ء)939افطنيةأمحالميةاالحربولعد.بالحديث

صغرفقدالمعمار،أسلوبعلىأثرهالبناءموادلشحكان

ازدهاربعدولكن.التكلفةلخففه!الميلوظهرالمنازلحجما

المستوحاةالجديدةالمبانيظهرتالخمسيمياتشيأ،قتصاد1

أيضا،المصانعبناءفيذلكوظهر،الأمري!ياالأسلوباص!

وغيرها.والمعملية،والصحيةالتعليميةالبناياتإلىإضافة

أصئكلمليةالفترةهذهفيالبناءأنهداإلىويضاف

فيمسبقاالمعدةالجدرانتوفربسبببناءمنهأكثرتحميع

المصانع.

ولكن،الغربيالعالمفيأقيمماالمبانيمنكثيرتشبه

فيمتميزةإنهاعنهايقالالتيالقليلةالمبانيبعضهناك

دالفعل.المعماريطرازها

أعقبالذيالقرنربعطوالالاقتصادلازدهاروكان

تصميمفيخاصةالمعمارعلىأثرهأصانيةاالعالميةالحرب

اللوحاتعرضوصالات،المو!ميقىوقاعات،نمالمسا

فيه.ضواللهواورود،الفمية

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

المأوىالعمارةالمددتحطكيط

المسك!الحورحيةالعمارةالمايتمت!ييد

حودالسير،مولاش!س!يشوماااحمارةا!ليرفيلتروا،حريع!!

رولرتهودكالفن،القوطيسيدليأولرادار

جولىالسير،!ولمان
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ظلاتأربعبهتحيطأوسطصصم!يت!ضنواضحمعمارينظامللمساحد.احسوديةاالعربيةبالمملكةالمنورةالمدينةفيعبممرالرسولمسجد

والمنبر.المحرابعلىتشتملالتيالقبلةظلةأكرها)أروقة(

الإسيلاميةالعمارة

فيهاتفوقالتيالمجالاتأهممنالإسلاميةالعمار؟

منعديدةأنواعاالمسلمونالمعماريونشيدوقد.المسلمون

والعلميةالدينيةالألنيةمنكثيرالناوخلفواالعمائر،

العمائرومنوالزوايا،والحتاتيبوالمدارسكالمساجد

والحماماتوالوكالاتوالخاناتوالبيوتكالقصورالمدنية

ومنوالقناطر،والأسبلة)المستشفيات(والبيمارستانات

والأبوابوالأسواروالحصونكالقلاعالعسكريةالعمائر

والملائمبهالخاصتصميمهمنهانوعلكلوكان.والأربطة

إنشائه.لإقليموفقانوعكلطرازأختلف!كما،لوظيفته

مقوماتهاالإسلاميةالمعماريةالأصولاستمدتوقد

التقاليدمنإفادتهاجانبإلىالإسلاميةالعقيدةمنالأولى

العربيةالفنونفيحينذاكمعائدةكانتالتىالقديمةالفنية

تحتفظظلتأنهاغيروالبيزنطة،والهيلينستيةوالسالحمانية

معماريةعناصرلنفسهاوابتكرت،الإسلاميةالعربيةبالروح

المفصصةوالعقودالحذويةوالعقودكالماذنلهاخاصةوفنية

الكثير.وغيرهابأنوأعها،والمقرنصات

الإسلاميةالعمائرأنواع

بهاتمتازالتيالمبانيأهممنالمساجدتعدالمساجد.

بسيطا،الأولىالمساجدتخطيطوكان.الإسلاميةالعمارة

سقفهاظلةوبهابسور،محاطةمربعةمساحةمنيتكون

وأالنخلجذوعمنمأخوذةأو،مصنوعةعمدعلىيتركز

تلكأمثلةأهمومن.قديمةعمائرمنمنقولةعمدمن

ومسجدالمنورةالمدينةفيظ!سهالرسولمسجدالمساجد

هـ،أ)7البصرةومسجدم(635هـ،أ)4الكوفة

هـ،2)0الفسطاطفيالعاصبنعمروومسجدم(638

م(.067هـ،05)تون!فيالقيروانومسجدم(046

واضحمعمارينظاملهاأصبحأنالمساجدتلبثولم
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)أروقة(ظلاتأرلغبهتحيطأوسطصحنمنيتكون

ومنوالمنبر.المحرابعلىتشتملالتيالقبلةظلةأكبرها

،الأمويالعصرفيكل!سدالرسولمسجدالنوعهذاأمثلة

والمساجدم(077اهـ،)54بغدادفيالمنمورومسجد

ومصر.العراقفيالعباسية

الخامسالقرنأواخرفيالمدارسظهرت.المدارس

:كان،أسسلاجقةايدعلى،الميلاديعشرالحادي،الهجري

المعماريأضخطيطوا.السنيةالمذاهبنشرمنهاالغرض

شبرهاأإيواناتوأربعةصحنمنيتكونالمدارسلتلك

منمذهبلتدريسيخصصإيوانكلوكان،القبلةإيوان

مبنىالمدارسبتلكيلحقماوغالباأكثر.أوالمذاهب

الدوابلسقايةوحوضللشربوسبيلالطلابلسلاش

أشهرومن.الملاحقمنوغيرها)موصللوضوء(وميضأة

والعراقنيسا!رفيالنظاميةالمدارس:الإسلاميةالمدارس

فيالصالحيةوالمدرسةبغدادفيالمستنصريةوالمدرسة

فىالبوعنانيةوالمدرسةالحجازفيقايتبايومدرسةمصر

أحضير.اوغيرهاأجمنافيالأشرفيةوالمدرسةالمغرب

1!!*نر

ءأ!!!!

يقومأم(.432هـ،)723،لمغربفاسفيالبوعنانيةالمدرسة

لركةوتتوسطه،بالأروقةالمحاطا!اسعاالصحنألساسعلىتخطيطها

والقماطر.الع!دمنجهاتثلاثسأروقةبهوتحيطمماء

الوظيفةبينتجمعكانتالتىالمنشآتمن.الأربطة

استعداداالمحاربونفيهايقيمكانحيثوالسمكريةالدينية

الإسلاميةالعمارةفيأمثلتهاأشهرمنرللتعبد.أوللجهاد

سنةفيهرثمةشيدهالذيتونسفيالمنستيررباط

الذيأيضاتونسفيسوسةورباطم،697هـ،ا08

ورباطهـ،602سنةالأغلببنإبراهيمبناللهزيادةشيده

هـ،607عامفيشيدالذيالمنورةالمدينةفيالأغواتا

.ام603

نماذجمنهاوصلتالتيالمائيةالمنشآتمن.الأسبلة

المملوكيالعصرمنوبخاصةعديدةوطرزجميلة

فيالمارةسحقايةتستخدمالأسبلةهذهوكانت.والعثماني

الإسلاميالعالمفيالأسبلةهذهأقدمومن.العامةالطرق

يلحقوكان،بالقاهرةقلاوونبنمحمدالناصرسبيل

.الأيتاملتعليمامكتبالسبيلبأعلى

بصحةالإسلاماعتنى)المستشفيات(.البيمارستانات

وكان.الأمراضومعالجةالاستشفاءعلىوحث،الأبدان

ماوتوفيرالبي!ارستاناتببناءأصسلاطينااهتمامدأكأترمن

أشهرومن.طبيةوأدواتوأدويةأطباءمنإليهيحتاج

السلطانبيمارستاناللإسلاممطالعالمفيأجيمارستاناتا

دمشق،فيالنوريوبيمارستان،بالقاهرةقلاوون

بمراكق.الموحديوالبيمارستان

الإسلاميةالعمارةطرز

الإسلامىالعربيالفنأنالثابتمن.الأمويالطراز

الفناقتبعي!وقد.الشامبلادفيالأمويةالدولةظلفينما

ولدالتيالبيئةمنالفنيةوخصائصهالأولىمقوماتهالأموي

مجموعهافيشكلتالتيالتأثيراتلعضجانبإلىفيها

.الأمويللوازالفنيةالسمات

بعدوالثانيالأولالقرنينفيالأمويالفنازدهروقد

الاقطارجميعفيأنتشرفخماطرازاوكان،الهجرة

الفنانتشارعلىساعدوقد.الأندلسفيهابماالإسلامية

بلادإلىالحجازمنالخلافةانتقالالنحوهذاعلىالأموي

.الأمويونالخلفاءعالقحيثالشام

أصولهاستقىفقد،الأمويةالعمارةفيالفنيالطرازأما

فيومزدهرةمنتشرةكانتالتيالفنيةالمدارسمنالأولى

الهيلينستيةكالفنونالإسلاميالعصرقبلالشامبلاد

الفنيةالتأثيراتبعضجانبإلى،الشرقيةوالنصرانية

الجوار.بحكماسماسانية

العصرفيالفنيةأجبالأساأنبالذكرالجديرومن

اتبعهالذيالنظامبفضلوذلكتطورها،غايةبلغتالأموي

الإسلامىالعالمأقاليماالتزامفيالمتمثل،الأمويونالخلفاء

مركزإلىالبناءأوالصناعةوموادوالفنانينالصناعبتقديم



الضخمة.والفنيةالمعماريةبالأعه،لالقيامأجلمنالخلافة

الأمويينالخلفاءجعلفي!جيرفضللهكانالنظاموهذا

الوقت،ذلكفىالدينيةالغمائرأعظموتجديدببناءيقومون

والمسجدالأقصىوالمسجدالأموء،المسجدبناءبينهامن

البصرةوجامعالكوفةوجامعالصخرأ!وقبةالشريفالنبوي

.بالقيروانعقبةسيديوجامعالزيتونةوجامع

معظمإدخالفىالفضلجعيم،كذلكالأمويينوإلى

التيسواءالدينيةعمائرهمإقإالجديدةالمعماريةالعناصر

المئذنةالعناصر:هذهومنبتجديا-ها.قامواالتيأوشيدوها

الكوفةجامعفيالمساجدإلىمرةلأولأدخلتالتى

إدخالفيالفضلإليهم،برجعكذلك،ودمشقوالفعسطاط

كانتحيثصلاتهفيا-نمليفةتؤمنكانتالتيالمقصورة

أدخلواوكذلك،المصلينصفوفعنمعزلفىتجعله

العناصرمنوغيرهاوالقبابالمساجدفىالمجوفالمحراب

المعمارية.

العمائرمثلتالتيالمساجدبناءحركةجانبوإلى

بناءفيكذلكالأمويونأليطع،الأمويالطرازفيالدينية

الجانبتمثلوهىوالدور،والاسترا-خاتوالحماماتالقصور

هـ.602ء،متشييدهتمتونصنيسوسةرباط

585الإسلاميةالعمارة

الإسلامأدنجدأم(.282هـ،)626تركيافيديفريبيمارستان

وكان.الأمراضومعالجةالامحتشفاءعلىوحث،الأبدانبصحةاعتنى

منماتحتاجهوتوفيرالبيمارمشاناتببماءالسلاطيناهتمامذلكأثرمن

طبية.وأدواتوأدويةأطباء

تلكمنتبقىماأعظمومن.الأمويةالعمائرفيالمدني

الأمويونشيدهاالتيالصحراويةالقصورمجموعةالعمائر

تلكوتمتازوفلصطين،وسوريابالأردنالباديةفيالمدنخارج

فيها.شيدتالتيالبيئةمنعامةبسماتالقصور

مثل،الأردنشرقباديةفيالواقعةالقصورمعظمتنبثق

المشتىوقصرالصرحوحمامالحلاباتوقصرعمرةقصر

جاءتإذتقريبا،واحدمعمارينمطمن،الطوبةوقصر

حيث،الصغيرةالحصونهيئةعلىالقصورتلكعمائر

مدخلولهابأبراجمدعمةمرتفعةأسواربهايحيطكان

الداخل،منأما.للمراقبةأبراجأوبحجراتمزودواحد

منبهاتحيطمكشوفةصحونالقصورتلكيتوسطفكان

وبعضهاسكنيبعضهامعماريةووحداتملاحقالجوأنب

ملاحقجانبإلى،والحماموالمجالسالقاعاتيضمالاخر

موادباستخدامالقصورتلكعماثرتمتازكذلك.الخدمات

والاجر،،الغشيموالحجر،المنحوتالحجرمنهامختلفةبناء

والجص.

بربر"ص3ىءكا

ءى!!

.أم650هـ،574عامأنتئتالمستنصريةالمدرسة

:

ء

\
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أححدالأعلميا!لأميرأيامتجميلهتمالقيروار،حامعفىالمجوفالمحراب

روائعسورائعةسادرةتحفةهوو.م862هـ،482عامإبراهيمأبى

إسلامية.ااالفسود

عمائرفيالمتشابهةالمعماريةالعناصرحيثمنأما

والعقودالدائريةنصف!العقودنجدفإنناالقصور،تلك

الطوليةالمعماريةوالعقود،والقباب،والأعتاب،المتجاورة

أممورنثيةاوالتيجانوالأعمدة،المتقاطعةالمعماريةوالعقود

أعلاسيكية.االعمائرمنالمستوحاة

تلكفيأيضاالمتشابهةالزخرفيةالعناصرحيثومن

فيبكثرةا!شخدمتوقدالفسيفساءنجدالقصور،

الجصى(.)التصويرأغريسكواوكذلكالفنيةالموضوعات

الطائالساسانيالفنيةالموضوعاتعلىعلبوقد

مجموعةعلىعثركذلك.والتماثيلالنقوشفيوبخاصة

الغربيالحيرقصرممهاسوريا"فيالأمويةالقصورمن

فيأما.الرصافةفىهشاموقصر،الشرقيالحيروقصر

قربالمفجر()خربةهشامقصرفيوجد،فلسطينشرقي

طبرية.عند،المنيةخربةفيالوليدوقصرأريحا

عمارتهاتعبرالقصورتلككافةفإن،الحقيقةوفي

عليهاحصلالتيالكبيرةالا!شفادةعنزخارفهاوكذلك

منالعديدعلىتحتويوهيالداحليةاغاعةا!يهتبدوالغربيالحيرقصر

الزحرلمية.اعماصرا

نفسفيوهي،فتحوها،التيالأقطارافنونمنأحربا

فيالمدنيةالأمويةالعمارةفنعظمةعلىشاهد،الوقت

.الفترةتلك

ال!خرةقبةالشامبلادفىالأمويةاالعمائرأبدعومن

الخليفةم196هـ،72عامفيشيدهاأتهطاالمقدسليتفي

مثمنالحجرمنشيدبناءوهي،مروانبنعبدالملك

ويتوسطحجما.أصغرآخرمثمنبداحلهالتخطيط

ترتكزالتيالقبةكرسيالداخلمنالمشرفةالصخرة

منوأعمدةأكتافعلىمحمولةعقودعلىبدورها

.مخاشا

أقطارفىالعباسيةالعمائرطرازتميز.العباسيالطراز

ورائهامنكانمتعددةفنيةلحصاثص،الإسلاميالعالم

ذلكعلىترتبوما،العراقإلىالشاممنالخلافةانتقال

فيمنتشرةكانتجديدةوفنيةبيئيةتأثيراتظهورمن

التأثيراتتلكمن.إليهاالخلافةمركزانتقالإبانالعراق

شائعةكانتالتيالرافدينبلادوفنونالفار!ميةأعنونا

4
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فيمثيلتهامنفخامةأ!لتبدوادمممغيرالقصربوابة.الشرقيالحيرقصر

.العريالحير

فيالقديمالتأثيرملامحفيلهرتكما،والفراتدجلةبمنطقة

اللبنالعباسيالمعماراسضخدامخلالمنالعباسيةالعمائر

الطرازفيانتشركذلك،المع!اريةمنشآتهبناءفيوالاجر

المباني.واجهاتدكسيةفيالجصالمشخدامالعباسي

الطرازفيشائعةكانتالتيا!لعماريةالعناصرأهمأمما

التيوالدعائمالأكتاففىفنجد!ا،العباسيالمعماري

عنعوضاعمائرهفيبكثرةالعباسيالمعماراستخدمها

والمعقودةالمقببةالتغطياتاستخا-امشاعكذلك.الأعمدة

علىألمحمولةالمستويةالسفوفاستخدامجانبإلى

الوازفيشاعكما.المممصتطيلةوالدعاماتالأكتاف

والأسعوارالمعقودةوالأبوابالأواويزاا!شخدامالعباسي

منهاالأشكالالمتنوعةوالعقود،بأبراجالمدعمةالضخمة

إلىالمفصص،والعقدإفارسيباالمعروفوالمنكسرالمدبب

والمجوفة.المسطحةألمحاريباستخدامجانب

الخروطيةبأشكالهاسيةالبطالمآذنتميزتكما

يلتفبسلمإليهاوالصعودالمسجدكتلةعنوانفصالها

وصفوقد.حلزونيشكلعلىاالخارجمنبنائهاحول

المدنخارجالأمويودشيدهاالتي4الصحراووالقصورمنعمرةقصر

فيها.لتميدتالتىالميئةمنعامةسممات،تمتازوهى،الأردنلاديةفي

587الإسلاميةالعمارة

.المعماريل!صينتفصكميليمقطع.ا!لشرفةالصخرةقبة

أ،

المعابدمنمقتبسبأنهالماذنمنالطرازهذاالمستشرقون

أشهرومن.الزقوراتباسموالمعروفةالعراقفيالقديمة

أبيوجامعسامراءجايممئذنةالعبامميةالمساجدمآذن

وقدبمصر.طولونبنأحمدجامعومئذنةبالعراقدلف

الملوية.باسمالإسلاميةالاثارفىالمآذنتلكاشتصت

طرازفىاستخدامهاشاعالتيالزخرفيةالعناصرأما

لفذتالتيالجصيةالأكسيةفيفنجدها،العباسيةالعمائر

منالعباسيةالعمائرواجهاتكافةعلىالقالببطريقة

وفتحاتالعقودإطاراتعلىوكذلك،والخارجالداخل

العمائراتسمتوكذلك.والمحاريبوالمداخلالنوافذ

مساحاتهاوكبربضخامتهاوقصورمساجدمنالعباسية

منالعباسيالطرازلناخلفهماأهمومنأفنيتها.وسعة

وجامعبسامراءالجامعالمسجدفينجدهماالمساجدعمارة

فينايينوجامعبمصرطولونابنوجامعبالعراقدلفأبى

وزخرفيةمعماريةبعناصرتمتازالمساجدوتلك.إيران

استخداموكذلكالآجريةالبناءمادةحيثمنمتشابهة

تلكأحيطتكما.الأعمدةمنبدلاوالأكتافالدعائم

أروقةودرابزينالبوالةتزي!الحصيةالمقوش!.الغربيالحيرقصربوابة

بأشكالها.غسيةالصئ!متقنةوهي،وواجهاتهالعلويالطابق
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القبلةجهةعداجهاتثلاثمنالخارجمنالمساجد

للمسجد.حرمبمثابةتعدبزيادة

كشفتفقد،العباسيالطرازفيالمدنييةالعمائرأما

الإسلاميةالعربيةالمدنفيأجريتالتىالتنقيبأعمالعنها

بصورةالتعرفعلىال!صشوفتلكساعدتوقد.بالعراق

فيالمدنيةالعمائرأشهرومن.المدنتلكتخطيطعلىجلية

أ!جعفرالخليفةألسس!االتىبغدادمدينةالعباسيالعصر

دائريةهيئةعلىخططتوقدأهـ.47عامفيالمنصور

أصلمديمةكانروالآجر.اللبنبنائهافيواستخدم،الشكل

عرفتم!صشوفةفضاءمساحةبينهماخارجيانسوران

هىمحوريةرئيسيةأبوابأربعةللمدينةوكان.بالفصيل

.الشاموبابخراسانوبابالبصرةوبابالكوفةباب

عظمةعلىتشهدمعماريةتحفةبغدادمدينةكانتوبحق

.الفترةتلكفيالإسلاميالمعمار

فىواسعةبشهرةحطتالتيالعباسيةالمدنومن

الخليفةشيدهاالتيسامراءمدينةالإسلاميةالحضارة

مدينةضاقتأنبعدم،835هـ،221عامفىالمعتصم

الجوسهتقصرسامراءقصورأشهرومن.بجنودهبغداد

البمسات!تكثرةجانبأإالعاشهتوقصر،الخاقانى

بشوارعهاسامراءاشتهرتحصما،والميادينوالبحيرات

المنتظمة.وخططههاالفسيحة

تلكقصورفىالعبامميةالعمارةعناصرتجلتوقد

الضخمةوالبوالاتالمرتفعةالقبابحيثمنالمدن

.المسورةوالحدائق،الواسعةوالأواوين

العباسيالطرازفطالمدنيةالعمائرمنإليناوصلتكما

إلىإنشائهاتواريختعودالتيالقصورمنقليلةمجموعة

الذيالاخيضرقصرالقصورتلكأشهرومن.الفترةتلك

الذيبلكواراوقصر.بالعراقكربلاءمدينةجنوبيقع

سامراء.مديةجنوبالمتوكلالخليفةعهدفيشيد

باءوهولعداد،عربىجوبالعراقبادية!ىيقعالأخيضرقصر

المنيعة.الأسواربامحاطحص!ت

مصرفيطولونابنمسجد

عامالمم!حورجعفرأبوالخليفةأسسهاالتيبغدادمدينةمخطط

محاطةوكالتمترا2لأ638قطرهابلغ.مدورةمديمةكاتأهـ.47

.الخنادقتتحللهاحدرادتلاثةمريتألصبسور

/ءكهـ؟!س*،؟!،لإ.،ص؟-ح.شلم؟*-لا-:،%!

3-ء7-لأزر!3*؟!طمكاكل!ء-.سطكأ-2،لم*

!-----كأ"!س؟صءيربريميكسهبتز!سب

ء-!-لمج!"ش

التشهرتوقدهـ،221عام11عهدكطبىالكبيرسامراءجامع

المحروطي.شكلهاسمببالللويةداسممئذدته
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)فوق(.ومقطع)سخت(مسقطسامراء.فيالصليبيةقبة

الأضرحة،بناءالعباسيالطرازعمائريميزماأشهرومن

الخليفةعهدإلىالعباسيةالعص،رةفىضريحأقدميعودإذ

التيالصليبيةبقبةالمعروفالضريحوهوالمستنصر،العباسى

مثمنبناءوهي.دجلةأنهرالغربيةالضفةعلىتقع

الشكلمثمنبناءداخلهخارجىمثمنمنيتألفالتخطط

وهذا.الخارجىالمثمنصطعطولمنأصغرضلعه

المعماريةالتأثيراتاستمرارطىأخرىمرةيؤكدالتخطيط

العباءمية.العمائرطرازفىالأموية

غيرهعنالفاطميةالعمارةازطتميز.الفاطمىالطراز

،خاصطابعوأصئله،الإسلاهـيةالمعماريةالوزمن

وأضرحةومشاهدمساجدمز،القائمةمبانيهفييتجلى

والفنية.المعماريةال!،صرمنوغيرهاوأبراجوأسوار

استعمالالفاطميةطهـاهـالعمارةخصائصأهمومن

والحربيةالدينيةالمنشآتف!بأساميبشكلالأحجار

العمائرفيالحجارةامشهلمالوبفضل.والأضرحة

كبيرأ،تطوراالفاطميةالىساجدعمارةتطورت،الفاطمية

ذلكمعنىوليس.والصلابة4والفخاصبالمتانةبناؤهاوامتاز

فقدالبناء،فيالاجريستخدملمالفاطميالطرازأن

958الإسلاميةالعمارة

بناءفيالاجراستخدمكذلكبالاجر.جوهرقاهرةشيدت

للحوائط.الداخليةوالجوانبوالأسقفوالعقودالقباب

الأحجارالمساجدبعضبناءفياستخدمتكما

هـ(.04)3اللهبأمرجامإلحاكمذلكأمثلةومنوالاجر،

الجدرانتدعيمفيالخشبيةالعوارضاستخدمتكذلك

الحربية.الأسوارتثبيتفيالسابحةوالأعمدة

الأحجاربصقلكبيرةعنايةالفاطميالمعماراعتنىوقد

علىكثيراالمعمارساعدمماالبناءفيوتنسيقهاونحتها

استعمالساعدكما،الجصيةالأكسيةعنالاستغناء

عليهاالزخارفتنفيذعلىالفاطميةالعمائرفيالأحجار

جامعواجهاتذلكمثال،مباشرةالنحتأوالحفربطريقة

.القاهرةوأبوابأسواروكذلكطلائعوالصالحالأقمر

الصنجماتاستخدامالفاطميةالعمائرفىشاعكذلك

مثالمرة،لأولمصرفي(الصغيرةالحجارة)قطعالمعشقة

وبابوالفتوحالنصربابمثلالفاطميةالقاهرةأبوابذلك

فيالصنجاتتلكالفاطميالمعماراستخدموقد.زويلة

فىوكذلك،الأبوابفتحاتعقودإطاراتتكوين

الأقمرجامعفيذلكبعدتطورتثموالعقود.،الأعتاب

ءأاجم!فلام

!
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استحدامالماطميةالعمائرفيتاع.القاهرةفيالفتوحباب

.ا!توحالا!دأحك!تالمرةالأولمصردىالمشمقةالصسجات

أمفهراأطعشقةاأ!نجاتأاتخدتحيث،طلائعأيحوالصعا

المعمارية.بوظيفتهااحتفاظهامعزخرفيا،

والمغربمصرفيالفاطميةالمساجدامتازتكذلك

الروافعاستخدامطريقةعلىأدخكالذيالكبيربالتطور

الأعمدةتيجانفوقانحداراتالفاطميونالحشعملحيث

للمساجدخصيصاالأعمدةتصنع،مرةولأول،وبدأت

المعماراسمتخدمكما.قديمةعمائرمنتنقلكانتأنبعد

الفاطميةالمساجدبعضفيوالأكتافالدعائمالفاطمي

الديالماطميالطرارعلىالديميةالعحائرمنالقاهرةفىالأزهرجامع

أروقة.وثلاثةصصصيتكولىوكاد،ال!حولىتعددمرةالأولليهطهر

.أم061هـ،555عاماغاهرةاليشيدطلائعالصالحجامع

جامعغرارعلىشيدإنهقيلالذيالحاكمجامعأمتلتهامن

شاعتكذلك.تونسفىالمهديةجامعوأيضاطوأ!نابن

منهاالعقودمنعديدةأنواعالفاطميالمعماريالطرازفى

المحدبووالمنبطحوالمنفرجوالمدببالمقوسأحقدا

فيانتشاراالعقودأشهرومن.الدائريونصفوالمنكسر

فياستخدمتكذلك.الفارسيةالعقودالفاطميةالعمارة

الواجهةسمتعنالبارزةالمداخلالفاطميةالعمائر

المدخلأمثلتهاأقدمومن،التذكاريةبالمداخلوالمعروفة

فيالرئيسيوالمدخلبتونعي!المهديةجامعفيالرئيسي

.أغاهرةباالحاكمجامع

أنواعاالفاطميالطرازفيالدينيةالعمائرعرفت!صذأن

الذيجامإلمهديمنهاالمساجدمخططاتصتعديدة

الأزهروجامعالصحونتعددظاهرةمرةلأولفيهظهرت

جاجمعلم،أروقةوثلاثةصحنمنيتكونكانالذي

أكبرهاظلاتوأربعصحنهيئةع!خططالذيالحاكم

ظهرتالتيالأخرىتالتخصطا!بخلافهذا،القبلةظلة

والمشاهد.والصالطلائعالأقمرجامعفي

والحربيةالدينيةالفاطميةالعمائرطرازفىشاعكذلك

القبابا!شخدامذلكمثال،المقببةالتغطياتاستخدام

تغطيةفىأووالصحونالمحرابعلىمصرفيمرةلأول

الأقمر.جامعفيالحالهوكماالقبلةظلة

تعددظاهرةالفاطميةالعمائرطرزفىشاعكذلك

جامإبنفيالحالهو،كمامنهاالمسطحةسواء،المحاريب

رقيةالسيدةمشهدأمثلتهامنالتيالمجوفةأوطولون

فيكبيراتطوراشهدتالفاطميةالمحاريبأنإلا،بالقاهرة

.بالقاهرةحامإلجيوشيمحراب

امستخدامالفاطميةالعمائرطرازفيشاعكما

وأالعقودبواطنتزينمعمارية)حلياتالملقرنمات

المقرنصةالتركيباتوأصبحتمتطورةبأشكالواجهاتها(

تعقيدا.أكثر
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الآذنفيمميزبنمطالفاطميالمعماراحتفظكذلك

حيث،والجيوشيالحاكم"،معفيأمثلتهاذلكعلىتشهد

الأفاريزالإسلاميةالعمارةتاريخفىمرةلأولبهماظهرت

منالأولالطابقحولتدور!التيالمقرنماتمنالمزدوجة

الجيوشي.مئذنةأمثلتهاومنالمئذنةبناء

دراسةالباحثوناعتادالأندلسم،.المغربيالطراز

للعواملنظراواحدبمفنيإطإرضمنوالأندلسالمغرب

إلىبينهما،تؤلفالتيإسيةوالسبوالجغرافيةالتاريخية

طبععلىساعدممابينهما،41المتبادالفنيةالصلاتجانب

علىكبيرحدإلىمتشابهةفضيئبسماتالطرازهذاعمائر

الفنتسميتهاصطلكلىمغربيفنوجودمنالرغم

المغرببينوالفنيةالمعماريةالعناص!رغلبةأنإلا.القيرواني

التيهيبينهماربطتالتيالسياسب،والوحدةوالأندلس

فنيا.بينهمابطبا!والفنالآثارلعلماءأوعزت

والأندلسالمغربفيالفنيةالزعاكلةمراحلبدأتوقد

منذمراكشإلىانتقلتثمالغربيألإ،الأمويةالدولةعصرفى

،أم090هـ،483سنةسلطانهمإلىالأندلسبلادضم

فيالإسلاميةالفنونميدانفيبتغييرإيذاناذلكفكان

تظهروبدأت،المغربيالأمويالطرازنجمأفلإذ،المغرب

العصرمعهحملهاجديدةمعمار.جةفنيةسماتالأفقفي

بالتقشفأمرهابدايةفيتتمثلوالموحدي،المرابطي

وأعن.الترفومظاهرخرفيالزالزخمعنوالبعدوالبساطة

عصرظلفيوالأندلسالمعربوبدأالحالتغيرماسرعان

الهجريالسادسالقرنفيجديدافنياعهداالموحدين

.الميلاديعشرالثاني

منبغيرهيتأثرلمالمغريادلرازأنبالذكرالجديرومن

بالنسبةبطئاكانتطورهإن(كبيراتأثراالإسلاميةالطرز

الفنيةالمراكزأه!اوكانت.الإسلاصيةالطرزسائرتطورإلى

.وفاسومراكشوغرناطةأشمبيلياالطرازلهذا

فيمتبعاكانبمامتأثرةنتحطفقدالدينيةالعمائرأما

فى،الأولىالثلاثةالقرونفي،،الأندلسيالمغربيالطرأز

المساجدتخططاتفيوالشاموالبصرةوالكوفةالفسطاط

،الميلاديعشرالثاني،الهجريالسادسالقرنجاءأنإلى

أيديعلىالمسجدعمارةؤيكبيرتطوريظهربدأحيث

استعمالعنالفترةتلكمعمالمفانصرف،الموحدين

المشيدةوالدعائمالأكتافإ،استعماعلىوأقبلالأعمدة

هيئةعلىنفذتالتياشكلاالحذويةوالعقودالاجرمن

معظموكانتقليلا.مدببةأوتمامامستديرةالفرسحذوة

المسجدظلاتيكسبكان!امنخفضةتبنىالعقودتلك

الكتبيةجامععقودذلك4أمثدومن.الجلالمنطابعا

كذلك.المغربجنوبفيتينمل!!جامعوعقودبمراك!ق

أمثلةومن.الصمحونبتعددالفترةتلكمساجداتسمت

الفاطميةالعمائرفىشاعوقد،القدبمةمصرأسوارأحدزويلةباب

.الأبوابفيالمعشحقةالصنحاتامشخدام

وجامعبمراكم!القصبةوجامعبالرباطحسانجامعذلك

أسلوبالمسجدعمارةفيشاعكذلكبأشبيليا.القصهمبة

المسجد،بلاطاتممائرعنالوسطىالبلاطةاتساع

والقبابالبارزةوالمداخلالجمالونيةالتغطياتواستخدام

مجالتغطيالتي(المعماريةالحليات)ذاتالمقرنصة

الصحونتشجيرظاهرةجانبإلى،القبلةبظلةالمحراب

السواء.علىوالمغربيةالأندلسيةالمساجدبهاتميزتالتي

عمارةالإطلاقعلىالفترةتلكمساجديميزماوأهم

الموحدين،يدعلىتطورهاقمةإلىوصلتالتيالصوامع

ومن.الضخمالبرجتشبهالصومعةهيئةأخذتحيث

مجموعةمنوالأندلسيةالمغربيةالصوامعخططتالداخل

.درجبدونصاعدطريقحولهايلتفمتطابقةحجرات

المعقودةبالفتحاتالصوامعواجهاتتغلفالخارجومن

تكونمتقاطعة)أشرطةالشبكيةوالزخارف)المقولممة(
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الموحدين.يدعلىتطورها

نماذجأشهرومن(.معيناتشكلعلىهندسيةمناطق

جامعوصومعةبمراكع!الكتبيةجامعصومعةالطرازهذا

المعروفةبأشبيلياالقصبةجامعوصومعةبالرباطحسان

فيالمدارسبناءالموحدونأدخلكذلك.الخيرالدةباسم

،الهجريالسادسالقرننهايةفيوالأندلسالمغرب

وقفاكانتهناكالمدارسولكن،الميلاديعشرالثاني
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مراكق.ديالكتبيةجامعمئذنة

تصميمعلىعمارتهاتؤثرولم،فقطالتدريسعلى

بكثرةالمرينيالعصرفىفاسمدينةواشتهرتالمساجد.

لتدريسمخصصةكانتالتيالمدارسمنفيهاشيدما

المدرسةالمغربيةالمدارلرألغمهرومن.المالكيالمذهب

النحاسينأوالصفارينبمدرسةوتعرف،اليعقوبية

المعروفةالجديدةفاسومدرسةأم(،276هـ،)675

أصارهايممثلة،الىظعيةا!بتيرالقصرعمارةجمعتوقدى.هاكالمسلمونخلفهاالتيالإسلاميةالعمائرأعظممنبغرناطةالحمراءقصر

السماتين.وهمدسة،بالمقرلصاتالمرصعةوالقبا!،المريدةالحصوأشغال،المقرنصةوالعقودوالصحودالقاعاتروعةوبينالحارجيةوأبراحها
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ومدرسةأم(،032هـ،12/1)انحزنداربمدرسة

العطارينومدرسةأم(،123هـ،72)2الصهريج

وتميزتأم(.323هـ،)723البوعنانيةوالمدرسة

فىالمتمثلةالمعماريةكأاصرهابوضوحالمغربيةالمدارس

كافةعلىاشتمالهابجانبالمعماريتخططهابساطة

عامبشكلالمدرلممةمنهاتتألة!التيالأسالحميةالعناصر

إلىوالصلاةللتدريسقاعةأوإيوانتخصيصمثل

منمائيةوملاحقأطلابالإقامةحجراتنبب

وغيرها.صهارلبرمظاهر

أنهاالمغربيةالمدارستميزدمانتالتيالمميزاتأهمومن

نفسهالوقتفيوقبوراما-ارسلتكونمخصصةتكنلم

كما.الإسلاميالشرقمدارسر،فيالحالهوكما

والجدرانالواجهاتفيوالآ-ضالأحجاراستخدمت

فىرئيسيبشكلالتماثلمرا!،ةجانبإلى،والحجرات

بينوخاصةالمدرسةداخليةالمعماروالعناصرالكتلتوزيع

القبابالمغرببلادفيات!رتوكذلك.المتقابلةالكتل

العمائرهذهأنواعأشهرومنالأولياء،قبورعلىالضريحية

وهيأبوابها.منمقربةعلىأوالمدنمقابرفىيوجدما

مرلغمخططعلىتعتمدكرويأ؟نصفقبةمنتتألف

إدريسمولايضريحالمغربيةالأضرحةأشهرومن،الشكل

وأتلاشتوقد.بمراكشالس!-يينالأشرأفوضريحبفاس

غرناطة.ملوكقبوراندثرت

قليلاالعنايةمننصيبهاكانفقد،ا!لدنيةالعمائرأما

عنايةانصرفتكذلك.المرابلينعصرفيوبخاصة

القصورأسماءمنالرغمعلىالدينيةالعمائرإلىالموحدين

المؤرخينكتبفي!صرهمعنوصلتناالتيالكثيرة

وأشبيليا.!مقمرأفيمنهاشيدماوبخاصة

أسماؤهاوصلتناالتيالىتصوروأعظمأهممنولكن

لحرقسطة.فيوالجعفاريةطةغرقفىالأندلسملوكقصور

التيالإسلاميةالعمائرأعظممر،بغرناطةالحمراءقصرويعد

بينالقصرهذاعمارة-حمعتوقد.هناكالمسلمونخلفها

الخارجيةوأبراجهاأسوارهافم!ممثلةالدفاعيةالتحصينات

وأشغالالمقرنصةوالعقودوالصحونالقاعاتروعةوبين

وهندسةبالمقرنصاتمممعة7المروالقبابالفريدةالجص

البساتين.

الأيوبيالدينصلاخ-تصركان.الأيوبيالطراز

التيالأيوبيةالدولةعصورأزطىمنالعادلالسلطانوأخيه

3حتىوعاشتواليمنوالشاممصرليشمللم!لطانهاامتد

الأيوبيةالدولةطابعكانف.ام925هـ،658عام

الخطرضدالمستمرالجهاد4فرضىحربياطابعاالسياسي

عمائرمنشيدهماعلىبىدورهذلكانعكسوقد.الصليبي

الأيوبيالطرازفىالعمائراتىكتحيث،والشاممصرفى

عناصرهابوضوحالمغربيةالمدارستتمجز.بفاسالصهريجمدرسة

علىاشتمالهابجانبالمعماريتحططهابساطةفيالمتمثلةالمعمارية

للمدرسة.الأسامميةالماصركافة

وشيد.أطلسجبالقلبفيينمللتقع.الصلاةقماعة-ينمللجامع

.أم531هـ،485عامتومرتابنخليفةعبدالمؤمنحامعها
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عاءأطهالأمرشمالحاالحليفةعخدششئيدالديالأقمرجامعواجهة

احاصراببعضالأيوبىااطعمارتأتر.ا!اهـرةادىأم521هـ،115

والاهت!امالمعشقةالصمحاتأ!استعماممهاالفاطميةوالفميةالمعماريخة

الهارسية.احقوداراطقرلصاتباوشعلهابالواجهات

الدفاعيةالامشح!صاماتبناءمنفأكثروا،الدفاعيبالطابع

أضعورواالمدنوتحص!!الأربطةروالحصونالحربيةوالقلاع

بالأبراخ.المدعمةبالأ!موار

كوادربناءأجلمنبالمدارسغصفقدالمدنداخلأما

المساحدثميدتحصما،الصليبيالغزولمقاومةالدعاةمن

اشوايارالأضرحةواوالبيمارستالاتوالخالقاوات

هذهأ-معاومازالت.والفنادتوالخاناتوالقيساريات

الأدكافيةوهي،والشاممصرفياليومإلىقائمةالمنشآت

،الفترةلتلكالمعماريةوالخصائصالعامةالسماتتعطيسا

ال!تي:أهمهاوالتي

طابعوالدينيةالمدنيةالأيوبيةالعمائرعلىغلب

الحربحالةبسبببمالزخرفةفيالإسرافوعدمالتقشف

تميزت.الصليبي!تضدالأيوبيةالدولةأعلنتهاالتيوالجهاد

واممتخداموالمتانةبالقوةالفترةتلكفيالحربيةالعمائر

جدرانها.تدعيمفيالضخمةالألراج

بناءفي!بيرةبأحجامالمنحوتةالاحجارامشخدمت

الأسوارواوالمداخلالواجهاتفيوبخاصةالمنشآت

والأقبية.القباببناءفيالاجراستخدمكما،والأبراج

التأثيراتبعضالأيوبيالطرازعمائرفيظهرت

والأواوين،التغطياتفيالقباباستخداممنهاالسلجوقية

.الخاناتوبناءالمدارسوتخطيطات

والفنيةالمعماريةالعماصرببعضالأيوبيالمعمارتأثركما

المعشقةللصنجاتالأيوبيالمعمارا!شخداممنها،الفاطمية

والعقودبالمقرنصماتوشغلهابالواجهاتالاهتماموكذلك

الأقمرجامعفيسعائداكانماغرارعلىوذلك،الفارسية

الفاطميين.والصالطلائع

القباباستخدامالأيوبيأطرازاعمائرشىشاع!!ذلك

منوبخاصةالوقتذلكفيتطوراعمارتهاشهدتالتي

إلىالسفليالمربعتحويلفيالمتمثلةالانتقالمناطقحيث

ماجانبإلىطابفن،منمكونةرقبةطريقعنمثمن

علىزجاجيةزخارفبوجودالأيوبيةاالقباببهتميزت

واسعاانتشاراانتشرالذيالأسلوبوهوالخارجيةخوذاتها

المملوكية.أغبابافي

فشيدوهاخاصبشكلبالمداخلالأيوبيونااعتنىكذلك

العقد()قمةطواقيهاتغلقمعقودةعميقةدخلاتشي

كما،مدببةبعقودفتحاتهاوتتوجالمقرنصاتمنبصفوث

الختلفةبأنواعهاالعقوداستخدامالأيونجيةاالعمائر!يانتمتمر

استخدامشاعكماالمنكسر،أوالمدببالعقداستخدمحيث

)العقدالعاتقوالعقدحذوة(ش!لى)علىالحذويالعقد

أخذالذي(المدخلعتبعلىالحملبتخفيفيقومالذي

جدا،منخفضاأصبححيثأغترةاتلكفيجديدامظهرا

المعمارامشخدمكذلك.صغيرةحجريةصنجاتمنوم!ضلا

التيالإسلاميةالتيجانذاتالأعمدة،مرةوالأول،الأيوبي

المحاريبأشكالحيثومن.المقرنصةالحطاتمنشكلت

المعمارتأثرفقد،الأيوبيةالدينيةأحمائرافيالمستحدمة

تزخرفكانتالتيالفاطميةالمحاريببأش!صالالأيولي

واحد.مركزمنمشعةبزخارفطواقيها

الطرازفيالعمائريميزماأكبرأنكرأولباالجديرمنو

اليومإلىشاخصةزالتماالتيأحماثراشىجاءقدالأيوبي

الدفاعيةالأساليبتطورعلىتشهدوهي.والشاممصرفي

الدفاعية،للاممتحكاماتالمعماريةالعناصرفيجاءتالتي

خلالمنالمدنتحصينفنع!كدلكتشهدوهي

أسوارأمثلتهاومن،بالأبراجالمدعمةالضخمةالألمموار

الدينصلاحالناصراسملطانبهاأحاطالتيالحربيةالقاهرة

الصليبيالهجوممنلحمايتهاكلهاال!!علاميةمصرمدن

الجبلقلعةأهمهاكانقلاعمنشيدماغيرهذاعليها.

حمصوقلعةالفراتع!ىنجموقلعةحلبوقلعةلالقاهرة

عناصرتضمكانتوجميعها،حماةوقلعةدمشرتوقلعة

صدعلىكبيرحدإلىساعدتالتطورفيغايةدفاعية

جهادأهلبحقالأيوبيونكانلقدإليها.الصمليبيينزحف!

الوقت.نفسفيوعمارة

دولتيعصريأنفيلاريب.المملوكيالطراز

648عاممنح!صمتالتيوالجركسيةأجحريةاالمماليك

العصريمثلانكاناأم،أ-025517هـ،239إلى

والشاممصرفيالإسلامجةالعمارةتاريخفيالذهبى

تشييدفيالفترةتلكوأمراءسلاطينتبارىإذوالحجازبم

وأسبلةوخانقاواتومدارسجوامعمنالختلفةالعمائر

الكثير.ذلكوغيروحماماتوأردطة
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خلفهاالتيالإسلاميةالعمائرأعظممنبغرناطةالحمراءقصر

.هناكالمسلمون

فحسب،البناءعلىالإقبالحدعندالأمريقفولم

الأساليبفيبتطورال!!رانيةالنهضةهذهمعاقترنبل

المعماريةالعناصرفيبتطوروكذلك،الزخرفيةالفنية

العمائربواجهاتا،لملوكيالمعماراهتمإذبمالإنشائية

كتلةمثلالمعماريةالعناصرأ!!فيهااستخدمالتيالدينية

المعشقةالنوافذوفتحاتالضردحيةوالقبةالرئيسيةالمدخل

المعقودةالرئيسيةالا-خلاتجانبإلىالملونبالزجاج

وكذلك،الواجهاتأعلىتتوجالتيالمقرنصاتوصفوف

النباتيةالورقةهيئةعلىشكاتالتيأوالمسننةالشرفات

الخماسية.أوالثلاثية

فيجديدةمعماريةأنظمة،المماليكالحشخدمكذلك

والمدارسالمساجدعمارةفي؟بوضوحظهرتالتخطط

العناصربعضعلىغلبقدلأكانوإنواللأضرحة،

السلجوقيةالتأثيراتالفترةتلث،فيشاعتالتيالمعمارية

تخطيطاتفيالمتبعةا!!ماريةالتقاليدالمشمرارجانبإلى

بيبرسالسلطانجامعذلك،أمثلةومنالمساجد.

ويمتاز.أم2ء8هـ،6ء6ىأمفيشيدالذيالبندقداري

صحنعلىاشتملالذي،المعماريبتكوينهالجامعهذا

وقد.القبلةأكبرهاظلأ.توأربعمكشوفأوسط

رفعفيالرخاممنأعمدةعاىالمحمولةالعقوداستخدمت

المصقولالحجراستخدمكذلك،الرئيسيةوالقبةالسقف

بناءفيألاجراستخدمكما،الخارجيةالواجهاتبناءفي

المدخلبوجودالمسجدهذايمتازكماوالعقود،القباب

الواجهة.سمتعنيبرز!الذيالمدخلوهوالتذكاري

محمدالناصرجامعأيضاكيةاالمملوالمساجدأمثلةومن

صحنمنالمعماريتضطيطهشكونالذيقلاوونبن

القبةالجامعهذاويميز.ال!!لةظلةأكبرهاظلاتوأربع

اعمدةعلىحملتوقدالق!علةظلةتعلوالتىالضخمة

أيضاالتخطيطهذاأمثلةوم!ق.الجرانيتمنضخمة
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العساصرفيجاءتالتيالدفاعيةالأساليبتطهورعلىتشهدحلبقلعة

الدفاعية.للاممتحكاماتالمعمارية

ويرجعزويلةباببجواريقعالذيالمؤيدجامومدرلممة

.م5141هـ،818عامإلىتاريخه

التىالمملوكيةوالمدأرسالمساجدطرازجانبوإلى

تخططفىجديدنظامظهرالظلات،نظاموفقشيدت

صحنوهوالإيواني.بالنظاميعرفوالمدارسالمساجد

عمقاأكبرهاإيواناتأربعةبأضلاعهتحيطمكشوفأوسط

،ومعقودةمتقابلةالإيواناتجميعجاءتوقدالقبلةإيوان

الدينيةالعمائرفىواسعاانتشاراالتخطيطهذاانتشروقد

لظهوربدايةالتخطيطهذاوكان،والشامبمصرالمملوكية

نأأي،الدينيةالمجمعاتبنظامعرفجديدآخرنظام

المعماربدأإذ،وظيفةمنأكثرتؤديأصبحتالمنشأة

وأالمدرسةعمارةإلىجديدةمعماريةوحداتبإضافة

مجمإسملطانمصرفيأمثلتهاأشهرومنالمسجد.

وبيمارمشائاوضريحاومسجدامدرسةيضمالذيقلاوون

)موضعوميضأةالطلابلأقاربوخلاويوسبيلا

النظامهذاأمثلةومن،الثانويةالملاحقمنوغيرهاالوضوء(

فيشيدتالتيقلاوونبنحسنالسلطانمدرلممةأيضا

المدارسأمثلةأروعمنتعدوالتيام،ء63هـ،757عام

اللإطلاق.علىال!سلامية

فيالدينيةالعمائرمخططاتمنرالغنوعانتشركما

برسبايالسلطانعصرمنذالمملوكيالطرازعمائر

النظامعلىالرئيسيتخطجطهيعتمدام(436هـ،084)

فيالإسلاميةالعمارةفيعرفإيراني)نظامالإيواني

كانتمماأصغربنعسبولكنوالمساجد(المدارستخطيط

تقليلفيالمعماربدأإذ.البحريالمملوكيالعصرفىعليه

علىخشبىبسقفتغطيتهعلىساعدمماالصحنمساحة

أنبالذكرالجديرومن.بالشخشيخةعرفالفانوسهيئة

تعددعلىالنظامهذادأخلحافظالمملوكيالمعمار

بأنهاالمدارسأغلبنصفيجعلنامماالمنشأةوظائف
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!%ير-!----أة

عر!حديدطهامظهوربدايةيمتلالقاهرةفيقلاوونال!لطانمجمع

دإ.وطيمةسأكترتؤديأصمحتالمشمأةانأي،الدييةالمجمعاتلنظام

أهسمحد.اأوالمدرسةعمارةإلىحديدةمعماريةوحداتلإضاشةأطعمارابدأ

أمثلتهاأشهروم!.أ!دينيةاالمجمعاتلنظاموفقاشيدت

ومجمعالمماليكبصحراءقايتبايالسلطانمجمع

الكثير.وغيرهاقرقماسالأميرومجمعالغوريالسلطان

الجقمقية.والمدرسةالركنيةسوريافيالطرازهذاأمثلةومن

وارتفاعهابرشاقتهاالمملوكيةالماذنامتازتكذلك

مرلعةقاعدةعلىمعظمهاشيدوقدزخارفها.وجمال

علىمحمولةبارزةشرفاتتتخللهمثمنلناءيعلوها

فقد،المملوكيةالعمائرمداخلعنأما.مقرنصةحطات

بارزامكاناتحتلوأصبحتكبيرا،اهتماماالمعماربهااهتم

التيالزخرفيةالعناصرمجموعةجانبإلىاواجهةعلى

أفاريزمنالدينيةمنشاتهمداخلالمملوكيالفنانبهاشغل

المداخلعلىبارزةمعمارية)حلياتوجفوتوغائرةبارزة

ونقوشمعماريةوحلياتومقرنصات(والواجهاتوالنوافذ

الطرازفىالدينيةالعمائرمداخلتأثرتوقد.كتابية

السلجوقية.بالمداخلالمملوكي

الورراتزخرفةالمملوكيةالعمائرفيازدهرتكذلك

وفىالأرضياتوفيالحوائطعلىالملونةالرخامية

منهاوكادالمماليكعصرفيالمدليةالعمائرتوعت.الغوريوكالة

منالكتيرالمستمآتهذهتضصتوقدى.والهنادقا!كالاتواالحالات

المملوكي.الوازعمائرفىاشترتالتىوالصيةالمعماريةالعاصر

بنحسنالسلطانمدرسةأمثلتهاأبرزوم!.المحاريب

السلطانومدرسةقايتبايالسلطانومدرسة،قلاوون

.الغوري

الدينيةالعمائرفىالخانقاواتبناءشاعكذلك

الصوفيةإيواءأجلمنبنيتالتيتلكوهي،المملوكية

الفقهفيمتخصصينشيوخأيديعلىوتعليمهم

العمائرتلكخططتوقد.التصوفوأصولوالتفسير

علىالمتعامدةالإيواناتذاتالمدارستخطيطغرارعلى

بيبرسخانقاةأمثلتهاأشهرومن.الصحنأضلاع

كما.بالقاهرةالجاوليوسنجرسلاروخانقاةالجاشنكير

الجامعة.المساجدغرارعلىالخانقاواتبعضشميدت

الواقعةبرقوقبنفرجالناصرالسلطانخانقاةأمثلتهاومن

تلكجمعتوقد.القاهرةبمدينةالمماليكبمقابر

والضريحالمسجدمنهاوظائفعدةبينالخانقاوات

.الأيتاملتعليمومكتبوالسبيل

بينتنوعتفقد،المماليكعصرفيالمدنيةالعمائرأما

وكالةمدخلأمثلتهاومن،والفنادقوالوكالاتالخانات
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النصرببابالواقعةقايتبايأنالسلطووكالة،قوصونالأمير

ببيتالمعروفالسيفىماهـايومقعد،القاهرةبمدينة

هذهتضمنتوقد.الغوري4ووكادالخليليوخانالقاضى

انتشرتالتيوالفنيةأإحماريةالعناصرمنال!ضيرالمنشآت

المملوكي.الطرازعمائرفى

المعماريةالخصائصإيجازيمكز،.السلجوقيالطراز

يلى؟بماالسلجوكطالطرازعمائرتميزالتي

والمدارسالمساجدفىالإيوانيالتخطيطابتكار

فىالرئيسيالعنصرهوالإ.يوانأصبححيثبمالسلجوقية

ثلاثةذاتغرفةأوقاعةوالإيوان،السلجوقيةالعمائر

علىسواءالداخلعلىاتسا-تهابكاملوتفتحجدران

ال!يوانيغطيماوغالبا،بمعاعةأيدرقاعةعلىأوالصحن

.الأعمدةمنبدلأحاملةحوائطعلىيرتكزمعماريعقد

بمساحاتالاهتمامبعدمالسلجوقب"العمائرامتازت

وقامواصغيرةأحجامعلىهاشيد!حيثالكبيرةالصحون

المساحةضمنمساحاتهاوإدخالكبيرةبقباببتغطيتها

.المغطاة

بناءفىوالمنحوتةالمصقولةالأحجا)استخدامشاع

الخارجيةالواجهاتوبخاءكمةالمعماريةالمنشآت

علىالنقع!صناعةتطوركاتلىذلكساعدوقد،والمداخل

،إذالأناضولعمائرفيجاياذلكويظهرالأحجار.

الدينيةالعمائرواجهاتىلىالزخرفيةالنقوشأضفت

استخدامنتيجةوذلكوجديدا،فريدامظهراهناك

الاعتمادقوامهامبتكرةنضتأساليبوالفنانينالصناع

مماالخطوطغليظةلتصبحكأالزخرفيالعناصربروزعلى

الباروكبفنيذكرنافنيامظ!ساالواجهاتعلىأضفى

القرنمنذالأوروبيةاععمائرفيا!شعمالهشاعالذي

.الميلاديعشرالسالغ

عنتعبرالتيالسلجوقيةالمعماريةالنماذجأشهرومن

مدينةوبيمارستانوجامع،بقواجةمنارإنجامدرسةالفنهذا

قونية.فىالدينعلاءومى!جدقرطاي،ومدرسةديفري

وتطورت،السلاجقةعمائرفيالاجراستخدامشاع

الاجراستخدمحيث،الفترةتلكفيبالاجرالبناءطريقة

بعضفياستخدامهجانبإلىوالأقبيةالقباببناءفى

ذلكأمثلةومنمعا.انشائى(زخرفيبأسلوبالواجهات

.الأناضولبمنطقةالسلجوأ،يخةالأضرحةفينجدهما

الخزفيةالبلاطاتالسلجوقيةالعمائرفيالمشخدمت

الدأخلمنالاجريةالجدرانتكسيةفيأسامميةكمادة

كما،الفيروزيةبألوانهاجوقيةالسلىالخزفيةالبلاطاتوتمتاز

الآجر.صنملىالجصيةالأكسيةامشخدمت

محيماولا،المعماريةزالعقودالقباباستخدامشاع

المعماريةوالعقودالأسطوانىنصفالمعماريالعقد

معلهدفىأم(504هـ،8،)8سمرقنلىفيتيمورلنكفحريح

التيمورية.الأسرةمنآخرونأشحاصتيمورلنك

،المحرابيعلوأساسياعنصراالقبةاستخدمتكماالمتقاطعة

منهاكلايعلوالقبابمنجديدةأنواعظهرتكما

.فانوس

فيوزخرفياإنشائياعنصراالمقرنصاتاستخدامشاع

التىالعناصرأهممنوأصبحت،السلجوقيةالمنشات

والمحاريبالمداخلطواقيبطونالمعمارمنهايشكل

.المآذنوشرفات

الأسطوانيةبأشكالهاامتازتفقد،السلجوقيةالمآذنأما

النماذجأغلبفييتخللهاوكان،المضلعةأوالخروطيةأو

قمةشكلتوقد.مقرنصاتعلىحملتشرفتانأوشرفة

الأسلوبوهو،الرصاصقلمهيئةعلىاسحلجوقيةالمئذنة

العثماني.العصرماذنفيذلكبعدأثرالذي

كبيراتطوراالدينيةالعمائرشهدتفقد،إيرانفىأما

بقبابهاالفترةتلكمساجدامتازتإذالسلاجقةعهدفي

مدينةفيالجمعةمسجدذلكأمثلةومنوأقبيتها،العديدة

والقلاعالأسوارببناءالسلاجقةواعتنى.أصفهان

لحروبهمنتيجةالحربيةالاستحكاماتوسائروالحصون

القوةبطابععمائرهمطبعمما،والصليبيينالروممعالمستمرة

ومن.للحصونتكونماأقربمبانيهموجاءتوالمتانة

وسوروقلعتهادمشقمدينةسورالحربيةأعمالهمأشهر

وغيرها.قونيةمدينة

ومن،القليلإلامنهايبقفلم،السلجوقيةالقصورأما

يقعالذيالموصلفيلؤلؤالدينبدرالأميرقصرأمثلتها

دجلة.نهرعلى

مجموعاتالسلجوقيالطرازعمائريميزماأشعوومن

الطرقمختلففيبنائهاعلىالسلاجقةأقبلالتيالخانات
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سائهفىالمححوتةالأححارا،ستحداميمتاربخارىفىكليانمسجد

،رتفاعهاتردالىالتىالأسطواليةومئدنته،ا!محمةاوالإيوا،ت

شيها.أسشحدمةاوالمقرنصات

تخططكبيرحدإلىيشبهتصميمهاوكان،الرئيسية

.المدارس

الخصائصإيجازيمكن.المغوليالإيرانىالطراز

يلى:مافيالمغوفيالإيرانىالطرازعمائرتميزالتيالمعمارية

حانبإلىمحروطيةأبراجش!ظ!علىالأضرحةبناء

أشهرومن،ضخمةقبابعليهاشيدتالتيالأضرحة

القبابمجموعةوكذلكالجاشو،أصمعلطاناضريحأمثلتها

أفرادمنالكثيربهادفنالتيلمحمرقندبمدينةالضريحية

ضريحهناكالأضرحةأشهرومن.التيموريةالأسرة

تخطيطاتعنأماأم(.504هـ،08)8تيمورلنك

ذإ؟فخامةزادتفقد،المغوليالإيرانيالطرارفيالمساجد

التيالمعماريةوالخصائصالفنيةبالسماتتصميمهاسميز

فينجدهاالتى!سيماولا،أصسلجوقيةاالعمائرفيسادت

المساجدنماذجأروعومن.أصفهانبمدينةالجامعالمسجد

هـ،)722قرامينجامعاغترةاتلكإلىتعوداشتي

والمسجدمشهد،بمدينةشادجوهروجامعأم(،322

بناءالتيموريينعصرفيشاعكمايزد.بمدينةالحاجمع

أشهرومن.الفخمةوالمداخلالقبا!ذاتا!سحاجد

امتازالذيبخارىفيكليانمسجدأغترةاتلكمساجد

الضخمة،والإيوانات،بنائهفيالمنحوتةالأحجاربامشخدام

باستخدامحليانمسجدامتازكذلك.الأسطوانيةاومئذنته

)قمةالمدخلعقدطاقيةوفيمئدنتهفيالمقرنصات

الجامعأيضاالفترةتلكمساجداشهرومن(.القوس

التاسئالقرنمنتصففيتبريزبمدينةشيدأ!دياالأزرثا

علىالجامعويعتمد.الميلاديعشرالخامس،أعجريا

كتلةتتوسطالتيالرئيسيةالقبةمنهاالقببةتأضغصا!ا

قبابتغطيهاالتيالقاعاتمجموعةصذا!كوالمسجد

صغيرة.

علىيدخلواأندونالمدارسلإنشاءالتيموريوناهتم

تتميزكانتأنهاإلا،جوهريةتعييراتأيتخطيطاتها

المدخلبمبانيتحف!التيأ!مخمةاالأسطوانيةبمآذنها

فيسمرقندفيمدارسعدةتيمورلنكشيدكما.الرئيسي

أشهرومن،الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرن

أم(.474هـ،851)بكأولوغمدرسةالمدارستلك

كانها،أرفيماذنأرلغلوجودالمدرسةهدهوامتازت

جانبإلى،مدبببعقدالمعقودالضحماوبمدخلها

طابقين.منخططتالتيالطلابحجرات

الإيرانىالطرازفيالعمائرأنبالدكرالجديرومن

والمنحوتة،المصقولةبالأحجارالبناءإلىاتجهتقدالمغولي

استعمالإلىيتجهلمالفترةتلكفيالمعمارأنحينعلى

إلىذلكيرجعوربما،الداخليةالجدرانكسوةفيالرخام

استخدامفيالمغوليالمعمارحققهالذيالكبيرالنجاح

استخدمواكذلك.المزججأوالمطليالآجرقوالب

متعددةبأشكالالخزفيةوالبلاطاتأغرميدواالفسيفساء

الوقتذاكفيالفنانقدرةعلىيؤكدممامحتلفةوأنماط

وتفوقه.

فىالجصامشخدامالفترةتلكعمائرفيشاعكما

أسداخلية.االجدرانت!صسيات

عدةالهنديالطرازعمائرفيظهرت.الهنديالطراز

اسشخدامفيالهنديةالتقاليدمثلمحليبعضهاتأثيرات
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الطرازفىالمساجدتخطيطاتمدقأعمفهانفىالجامعالمسجد

الفنيةلالسماتتصميمهايتميزاذ،فحامةزادتوقد.المغوليالإيراني

السلحوفية.العمائردي!مادتالتيالمعماريةوالحصائص

تأثرتكما،الخشباشذلكوللبناء،رئيسيةمادةالحجر

إيرانفيالإسلاميةبالسمائرمباشرةالهنديةالعمائر

والآجراللبنعلىعمارتهافيتعتمدالتيوتركستان

للبناء.كمادة

عمائرامتازتفقد،ا،!ماريالتخططحيثمنأما

الواسعةالمساجدبصحون،الدييعةوبخاصة،الهنديالطراز

أمثلتهامن،صغيرةليقبابغطيتأروقةبهاتحيطالتي

المغطىالمسجدظهركمالاهور.فيخانوزيرمسجد

مسجدأمثلتهومنالصصحن،عنصرمنهاختفىالذي

بالنسبةصغيرةقاعةهوثاكاتخطيطوهناكغلبرغا.

فيالشائعالتخطيطيشبهتخطيطها،الصحنلمساجد

وهناك.بورسيكريفتعبرامعأمثلتهومن،إيرانمساجد

القبلةظلةفيهقسمتالهندمساجدفيظهررالغتخطيط

تكونتحيث،والشاممصرفىالمشرقمساجدغرارعلى

.اللؤلؤةجامعأمثلتهاومن01بلاطاتثلاثمنالقبلةظلة

منانواعافنجد،المستخدمةالمعماريةالعناصرحيثمنأما

منالمدببالعقدالهنديالطرازفىشاعحيثالعقود

بالعقدالشبيهالمدببا!قداشماعكما،الفارسيالنوع

فىشاعكماأكبر.ا!!مبراطورضريحأمثلتهومن،الفاطمي

وهوالمفصص،العقداست!خدامالهنديالطرازعمائر

المغربيالطرازفىء-فالذيالنوععنيختلف

نصفمنأقلالهنديال!قدفصوصلأن،والأندلسي

وجامعأجمير،مسجد-شامعالنوعهذاأمثلةومن.دائرة

التوتميش.

كانمافمنهاأشمكالها"تعدد!تفقد،القبابأما

العباسية،العمائرفيالمنتشرالنوعمنمدبباعقداقطاعها

ومنبصليا.أودائرياأوصياولأعقدهقطاعكانماومنها

طبقفنمنتتكونكانتأذ!االهنديةالقبابيميزماأهم

فيالنسرقبةغرارعلىواسعفراغلينهماوداخليةخارجية

الم!ثرفة.الصخرةمسجدداخل

إ،ءير3

ث!3

!خ!س!

*؟!بر*"علمكأ!!!!

!!بمور!!!لم!ال!!!!!"بر

منالمدبالعقدالهنديالوارفىشاعأكبر.الإمبراطورضريح

الفاطمى.بالعقدالشبيهالمدببالعقدشاعكما،الفارسيالوع
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.الترميماتلعدمصر!يالغربيةالعاصبنعمرومسجدواجهة



وتبدو.لزوجتهجهانشاهالإمبرالمعلورشيدهالهندفيمحلتاج

وإمالةالرئيسيةالقبةشكلحيتمنواجهتهفيالإيرانيةالتأثيرات

الأربعة.الألراجوهيئةالأركان

سنغافورةفيالسلطانمسجد

ا"6الإسلاميةالعمارة

رائع.جماليسحقفيبالفسيفساءزخرفتطشقدفيمسجدمئذنة

)إيران(.أصفهانفيالشاهمسجد.اللشرقأقاليمفىالعمارة
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شاخح!ذاك.فلسطينفيالصخرةقبةأوالآ!عيويالجامع

)مظلةالشاذرواناستخدامالهنديالطرازعمائرفي

وهيوأركانها(.المبانيوواحهاتالمآذنتتوجحجرية

العثمانية.العمائرفيعرفالذيالشاذروانعنتختلف

شىأجارزاانرفرفاستخدامأ!نديةاالعمائرفيشاعكذلك

يرت!ضوكانأغبةارقبةحولأرالأروقةفوقاوالواجهات

صخرية.كوابيلعلى

العمائرطرازفياستخدامهاشاعالتيالماذنأما

وأأسطوانيأومضلعلدنولهابالحجر،مبنيةفهي،الهندية

إيرادفيالشائعةالمآذنعنتختلفوهي،مخروطي

.وتركستان

بالأضرحةالهنديالطرازفيالعمائرامتازتكذلك

شماهالإمبراطورشيدهالذيمحلتاجوأشهرها،الضخمة

ال!يرانيةالتأثيراتوتبدو.محلممتازلزوجتهأكرافيجهان

انرئيسيةأ!بةاش!4!حيثمن،الضريحهذاواجهةفي

الأضرحةاومن.الأربعةاالأبراخاوهيئةالأركانوإمالة

وأهمها.المعولإمبراطوريةمساحدأوائلمنبورسيكريالفتحجامع

.أم97571!هـ،عامشيد

بيجابور،فيشاهعادلمحمودضريحالمشهورةالهمدية

الضريحهذاويمتاز.أم066هـ،أ070مشةإلىويرجع

سبعمنهاكلوفيالبناءبجدرانالمتصلةالأربعةبأبراجه

الثقلتخفيفعمليةفيتساعدالتيالنوافذمنطبقات

الهنديةالعمائرفيشاعكذلك.الجدرانارتفاعمنأضاتجيا

فيالحالهوكما،زخرفيةلأغراضالمعماريةالعناصربعض

العمارةفيالعناصرتلكأمثلةومن.عامةالإسلاميةأ!مارةا

والمحاريبوالمقرنصاتأصشاذرواناتااستخدامأ!نديةا

تقسيمفيبكثرةاستخدمتأض!اوالمسطحةالمجوفة

الأعمدةاستخدمتكما.رئيسيةدخلاتإلىالواجهات

الهندفيالمسلمالفنانبرعوقد،المرتفعةوالدعائ!االمنحوتة

الحجرية،والفسيفساءوالجصالححرعلىأصقشاأعمالش

وترصيعها.الأحجاراوتطعيماالملولةوالرسوم

القصورفتمثلها،الهنديالوازفيالمدنيةالعمائرأما

ضمنمعظمهابتشييدا!سملمونا!غولح!صامعمىا!

فيعواصماتخذتالتيالمشهورةاطدنفيمل!جةقلاع

سيكريفيالهتحمدينة!ىالداخليالزمانمريمالملكةقصرمدخل

،لهمد.



ولاهوروأكرابورسيكريكفتحالمغولإمبراطوريةعهد

أكبرقصرالمغوليالعهدفيال!دقصورأشهرومن.ودلهي

بأبراجومدعممحصنسوربوجودامتازالذيأجميرفي

مثمنةضخمةأبراجزواياهفيتوجدالشكلمستطيلة

فيالقصرإلىالموصلالرعيخسىالمدخلجاءوقد.الشكل

بهتتصلمركزيصحنفيو-جدالداخلفىأمابارز.برج

القصورأمثلةومن.القاعةانأركافيموزعةمربعةغرف

فئبورسيكريوقصرأكرافمبالحمراءالقلعةقصرالهندية

الكثير.وغيرهاأكرأمنبالقرب

فيالعمائرخصائصإيجازيمكن.العثمافيالطراز

مايلي:فيالعثمانيالطراز

المبانيفيالتخطيطحيثمنالعثمانيةالعمائرامقازت

الأمربادئفيالممتوحتبأ؟هاالمساجدوبخاصةالدينية

صدرفيظهورهاشاعالتيللمساجدالتقليديالتخطيط

ظلاتوأربعأومعطكمحن7منتتكونوالتيالإصعلام

لمالتخطيطهذاولكن.اكنبلةظلةواتساعاعمقاأكبرها

إيرالى.أصفهانفيابمعةلمسجدالجنوبيالإيوانمدخل

306الإسلاميةالعمارة

بالبرودةيمتازالأناضولمنطقةمناخلأنقبولآ،يلق

ابتكارعلىالمحليالمعمارعمللذلك.والثلوجوالصقيع

فقام،الصعبةالمناخيةالعواملتلكمعيتلاءمتخطط

القبابمنبمجموعةبتغطيتهاوقامتماماالقبلةظلةبحجب

المدخللكتلةالعثمانيالمعمارأضافكما،كبيرةبقبةأو

المعمارأنوالحقيقة.ضخمةبقبابغطتكبيرةظلة

بشكلالسلجوقيالمعماريالطرازمنأستفادالعثماني

القسطنطجنية،فتحمسبقتالتيالفترةفيوبخاصةكبير

باستمراروادرنهبورصةمدينةمساجدشهدتحيث

فئبعدأمافيها.السلجوقيةالمعماريةوالخصائصالتقاليد

ببناءالكبرىالمساجدعمارةتأثرتفقدالقسططنية،

هذانرىإذمسجدا،أصبحتأنبعدصوفياأياكنيسة

الذيالفاغمحمدومسجدالمحمديةمسجديفيالتأثير

،أم468-4621هـ،873هـ-867عاميبينشيد

هـ،09)6الثانيبايزيدالسلطانمسجدوكذلك

ام(.105

مربعة.بقاعدةمئذنة،تونسفيالقيروانمسجد
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.القاهرة-الصالحيةالمدرسة

القاهرة-علىمحمدجامع

فىالمئذنةوشيدتايلأموي،العهد!يالحايمشيد.حلبجامعضذنة

.أم،98هـ،482عامحوالي،السلحوقىالعهدلداية

مديةتأسيسعدالمهديةجامعأشمئ.تونس-اللهديةجامعبوابة

الفاطحىالمعماريالطرازفييتساعوقد.م519هـ،303عامالمهدية

.الدائريونصفالمقوسالعقدم!هاالعقودمنعديدةألواع



الخزانة.وقبةالغربيوالرواقالىكمحنمنجاب.الأمويدمشقشامع

تركيا.-أدرنهفيأسليميةاجامه!.العثمانىالعهدفيالعمارة

العاصبنعمروجامع

506الإسلاميةالعمارة

فاسفيالقرويينجامع

الهند.-ميكريفىالإسلاميةالفتحمدينةحصنمدخل

يدعلىكانالعثمانيةللعمارةالذهبيالعصرولكن

العديدإليهينسبالذيسنانالنابغةالمعماريالمهندس

نجحولقدوخارجها.إلحمطنبولفيالعثمانيةالمنشآتمن

لهمعماريفنيبطابععصرهيطبعأنفىالمعماريهذا

فينشاطهمراحلوتتجلى.المتميزةالمعماريةأساليبه

اخرهاكانإسطخبولفىالفنيةنشأتهتمثلعمائرثلاث

فيفنراه.أدرنهفي)السليمية(سليمالسلطانمسجد

فىنجاحهمعالمحمديةبمسجدتأثرقدالأولالمسجد

وجمالبالرشاقةيتميزخاصاطابعاالرئيسيةالقبهإكساب

بتخططفيهاتأثرفقد،الثانيةالمرحلةأما.النمسب

معالسليمانيةلجامعبنائهعندوالبايزيديةأياصوفيا

وارتفاعهاالقبةبناءفيالابتكاراتببعضاحتفاظه

جامععنهافيعبرالأخيرةالمرحلةأماقطرها.واتساع

القبةإقامةفيعبقريتهمشانأظهرإذأدرنهفيالسليمية

فتحاتمنالإكثاروفي،أكتافثمانيةعلىالضخمة

المهندستركولقدالبناء.ضغطتخفيفأجلمنالنوافذ

الذينالمعماريينأشهرفيهاتخرجكبيرةمدرسةسنان

والمدنية.الدينيةالعمائربناءفيمنوالهعلىنهجوا



ميةالإسكالعمارة606

أذ!،:هـ:لااجس!اعتصاالاتحما!كار.إسطنبولفىالأحمديةجامع

ساتخنوشيكا!اررا!ارارغر!إد،العتمانيالطرارفيواضح

اصبائية.االرحاردصو!ضالسقو!

أنهاالمعماريةالمدرسةهذهمساجديميزكانماوأهم

بنظامتذكرناكبيرةمعماريةمجمعاتضمنتبنىكانت

العصرفيوالشاممصرفيظهرتاختيالمجمعات

باسميعرفالعثمانيةالمجمعاتنظامكانوإن،المملوكي

إنشائيمجمععنيعبرالاسمهذاأصبححيثكلية

وبي!ارمشاناوممبيلاوضريحاومدرسةمسجدايضمضخم

هذاأنويبدو!بير.سوربينهايربطمستقلةوحداتفي

شما.شىالمملوأطرازام!العثمانيونلهتأثرقدالنظام

ألمقببةاتأضغصياأبارالآذنبتعددأحثماني!!امساجدتميزت

بيتمرالأ!جراالجزءتغطيرئيسيةقبةعلىتعتمدالتي

عقودأوقبابمجموعةالحوانبمنبهاتحيطالصلاة

تعرفمكشوفةمساحةالمغطىالجزءويتقدم.معمارية

لهيحيطم!سثحوفأوسمطصحنوهيا!لسجد،حرمباسم

بالجزءالحرمهذاويتصل،ضحلةبقبابمغطاةأروقةأربعة

الحرمويتوسطمداخ!!،طريقعنالمسجدمنالمغطى

الماء.وتسبيلأطوضوءشاذروان

منهافكثيرةالعثمانيالوازفيالمدنيةالعمائرأما

لم،العثمانيةفالخانات.والأسمبلةوالبيمارمشاناتالخانات

السلجوقيةالخاناتتخطيصأيتبعالمعماريتخططهاي!ش

!متت!صنالتيالمملوكيةالخاناتعنعمارتهاتطورتبل

وتضماعقودذاتأروقةبهتحيطمكشوفأوسطصحن

خانالعثمانيةالخاناتأشهرومن.متطالقةوقاعاتغرفا

عشرالثانيالقرنإلىيرجعالذيدمشقفيباشاأسعد

.الميلاديعشرالثامن،الهجري

الحماماتمنتخطيطاتهااشتقتالعثمانيةالحمامات

حمامالعثماليةالحماماتتلكأشعهرومن.الكلامميكية

العثمانيةالحماماتأقدمويرجع،بروسحةمدينةفيقابلجة

.الميلاديعشرالرالغالقرنإلى

مزيجايمتلالباءأم(.728هـ،1411)الثالثأحمدالسلطانشل

شكلعلىوهووالروكوكو()الباروكسةالأ:رزاا!لإسا،ممها!وداص

مسصي!!.!هـ!

وفيبروسةفيالعثمانيةللقصوربالنسبةح!ذلك

إسطخبول،فيالقديمةالسرايأماء،شيمنهايبقلم،أدرنه

أبراجذيالحجرمنبسورالمدينةعنمنفصلةكانتفقد

.وأبواب

يضمطوابقعدةمنالعثمانيةالبيوتأوالدوروتتأدف

العلياالطوابقأما.الاستقبالغرفمنهاالأولالطابق

منتتكونكانتالأثرياءدوربعضولكن،الأسرةفلأفراد

بسلاملك،ويعرفالاستقبالقسمأوأعماأساسيينقسم!!

قسمإليهمايضافوقد.بحرملكيعر!رأطحريمأضانيا"

الدورتلكزخارفتأثرتوقد.للخدمملاحرتأتثا

المملوكية.بمالمنازل

منهاوشيدواالعثمانيونعرفهافقد،العثمانيةالأسبلةأما

الأسبلةببناءالعثمانيونوتأثروخارجها.إمعطنبولفيالعديد

الأسبلةالمعمارميزوقد.والشاممصرفيالمماليكمن

التخططحيثمنالمملوكيةالأممبلةمنغيرهاعنالعثمانية

نصفمسقطمنشيدتحيث،الزخرفيةوالعناصرالمعماري

توجتتجويفاتعلىتشتملمضلعةواجهةذيدائري

الباروكبفنتأثربعضهابارزةوزخارفبمقرنصات

سبيلإسطنبولفيالعثمانيةالأسبلةاأشهرومن.الأوروبي

وممبيلرقيةالسيدةسبيلمصروفي،أضالثاأحمدالسلطان

.القاهرةبمدينةعليمحمدولممبي!!البيضاءنفيسة

بالممتخدامالعثمانيالطرازفيالعمائروامتازت

واختفى،الداخليةالجدرانكسوةفيالخزفيةالبلاطات

العصرفىعرفناهاالتيالخزفيةأعسيفساءاا!عتعمالتماما

بألوانهاالعثمانيةالخزفيةالبلاطاتوتميزت.السلجوقي

منمبتكرنوعوهو،والمذهبةوالحمراءوالخضراءالزرقاء

عمائرامثلتهاأشهرومن،الألوانمتعددةالخزفيةالبلاطات

بورصة.مدينة
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فيواضحأثربأوروباال!حانيينلاتصالكانوأخيرا

تقوساتفىالباروك،علرازعرفإذ،العثمانيالطراز

طرازعرفثم،الأسبلةفيالنباقبةالزخارفوبعضالسقوف

فيانتشرفرنساإلىينعسببالروكوكويعرفآخرأوروبي

،الهجريعشرالثانيالقرنمنتصفمنذالعثمانيةالعمائر

الفنيالطرازهذاعلىأقبلوقد(،الميلاديعشرالثامن

الفنية.أعمالهمفياسعاأانتشاراوانتشرالأتراكالفنانون

الموسوعةفىعاةذاتمقالات

القيروانجامع،الزيتونةالإسلاميةالآثار

المنورةبر،رلإلمدية،العراقتاريخ،الأردن

المسحدلعمارةاجامعةالأرهر،

الأقصىالمسحدالعربيعيليالتشاغنابغداد

تارلخمصر،سلاميةا!9الفنونمحلتاح

تاريخ،المعربالقدسالأمويالجامع

افى!راءقصردمشق

القلعةالعر!عدوالمحتالرسم

إوفموعاعناعر

الإسلاميةالعمائرأنواع-ا

المساحد

المدارس-ب

الأربطةج

الأسبلة-د

()المستشد!اتالبيمار!متاناتهـ-

الإسلاميةالعمارةطرز-2

المملوكيالطراز-والأمويالواز-أ

لسلجودياالطراززسيلعبااالطراز-ب

المغوليالإيرانيالطراز-حالفاطمىالطرار-ج

لهنديالوازا-طالأندلسياالمعربيلطرازا-د

نيلعثماالوارا-يلأيوبياالوازهـ-

لمةثأ

مقوماتهاالإسلاميةالم!اريةالأصولاستمدتم-أ

الأساسية؟

تجديدها؟أوببنائهاالأمويونقامالتيالدييةالعمائرأهمما2

العماسية؟العمائربهاتميزتالتىالخصائصما3

الفاطمية؟ا!مارأ؟اطرازحصائصأهمما-4

الأيوبية.العمائربها،تميزتالتيالسماتأهماذكر-5

الديية؟واخمعات،الإيوانيالمظام:معىما-6

.الهنديوالطرازالمعولىالإيرالىالطرازحصائص!نقارن-7

للفنالرئيسيالأسلوبالجورجبءالعمارة

والثانيالأولجورج:الملوكعهدفيالإنجليزيالمعماري

عامإلى4711عاممنامتررالذيوالراب!والثالث

علىواضعبشكلالجىصرجيةالعمارةأثرت.م0831

الامريكيةالمتحدةالولاياتوشرقربالمستعمراتفيالمباني

الميلاديين.عشرواداسععشرالثامنالقربنخلال

العمارةبفنرئيسيبشكلالجورجيةالعمارةتأثرت

المعماريالمهندسأحياهالذي،الكلامميكيالروماني

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيبالاديوأندرياالإيطالي

والتماثلبالبساطةالنمطيالجورجيالتصميمويتسم

تبرزالتيوالأعمدةالطائالكلاسي!صذأتوالتفاصيل

المعمارية،الطرزهذهلوصف.الكلاسيكيةالطرز

.لعمارةا:نظرا

تجعلالشكلفيببساطةالجورجيةالعمارةوتتميز

المبانىفيتستخدمكانتلهذا،.وبسيطةضخمةالمباني

اسمكنيةوالمباني،والكليات،والكنائسالمهمةالمدنية

فيإنجلترالبنكالأصليالمبنىذلكأمثلةمن،الكبيرة

أكسفورد.منطقةفيبلنهيموقصر،لندن

فيوالممعنطاقعلىالجورجيةالعمارةفنامشخدموقد

القرنخلالالإنجليزيةالمجتمعاتمنالعديدإسكانتطوير

الجميلة،المساكنذلكأمثلةومن،الميلاديعشرالثامن

بريطانيا.غربي،لاثمدينةفيوالساحات

أندريا.بايرديو،:أيضاانظر

العمارةدفنإقديميتطويعالئورمئديةالعمارة

فرنسا.غربيشمالنورمنديافينشأوقد،الرومانسكي

الحاديالقرنأواخرخلالإنج!ترافيتورهاوجإلىووصل

القرنوفيأم660عامالنورمنديالغزوبعد،الميلاديعشر

بخصاثصهاالنورمنديةالعمارةوقتميز.الميلاديعشرالثاني

الأجزاء،السداسيالمقنطراسمقفوتشكيل،الضخمة

المنحوتة.الزخرفيةوالكارولنجيةالسلتيةالنقوشواستخدام

ولاترينتىإشيانسانتكنائسالنورمنديةالعمارةأمثلةوتشمل

إنجلترا.فيودرهامإليوكاتدرأئياتبفرنسا،كينفي

.لعمارةا:يفئاأنوا

العاملة.القوىانظر:.العمالة

الرجلواعتم،عمائموجمعها،الرأسلباسمنالعماملأ

أكوارعدةرأسهعلىالعمامة)طوى(كورإذا:وتعمم

قيل:حتىبهاشتهروا،العربلباسمنوهي)طيات(.

والدروعتيجانها،العمائم:بأربعالعرب"اختصت

وكانتديوانها!!.والشعرسيجانها،والسيوفحيطانها،

مادخاشاعرهمقال.عندهموالسؤددالشرفعلاماتمن

:ومفتخرا

كأنماالبنانسبطبهفجاءت

لواءالرجالبينعمامته

آخر:وقال

رمحاوتجرعمامةتلوث

المدانعبدبنيمنكأنك
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فىوردفقدبهابمالناستمسكازدادالإسملامجاءولما

كل!سهالنبيأجصمنأحمامةاأن-سيأتيكما-الآثارصحيح

وكلالصالحوالسلفالمسلمينوأئمةأصحابهلبسومن

الفقرة،المقالةهذهفيالتاريخيةالنبذةانظر:.فضلذي

.الإسلامفيبالعمائمالخاصة

أوالحزأوأغطنامنالعمائ!تصنع.العمائمهيئات

الشائعةهىأعطناوعمائ!االحرير،أوالصسوفأوالديباج

أ!انها،وأوأش!!الهاأسمائهافيالعمائماوتختلم!.اليوم

علىذلكويعتمدتشكيلها،وهيئةأ!اأطوافيتختلفكما

.والعادة،والبراعة،الذوق

المكورة:منهاكثيرةأسماءللعمامة.العمائمأسماء

التلثيمة.ووالمقعطةوالمشوذوالعماروالمعجروالعصابة

بمالرأسعلىوطيهاتكويرهاهيئةمنمأخوذةالأسماءوهذه

بينمنهاطرفايرخيمنومنهميشدها،منالناسفمن

العذبةيسمىالمتدليالجزءوهذاأحدهماعلىأوكتفيه

مرومنهمحجمهايصغرمنومنهما.والزوقلةوالذؤابة

مستقيمةيحعلهاوبعضهميميلهاوبعضهميكورها،

أش!صالحسبأحمائ!اهيئاتأ!رباسمىوقد.معتدلة

أحدإلىتمالالتيوهي؟الميلاء:ذلكفمن،الاعتمام

والعقداء:لها،عذبةلاالتيوهيوالقفداء:،الرأسجانبي

أضخمةاوهيالعجراء:و،الخلف!منالمعقودةوهي

.المكورة

بحعسبالعربعمائمألوانكانت.العمائمألوان

عنبعضهمسئلوقد،وأذواقهمالاجتماعيةأحوالهم

أجم!،والاحمر،أشكللم!الأصفر:فقالوألوانهاالثياب

يحددول!ا!!.أفضلأجياضواأهولوالسوادأقبلوالخضرة

لحديث،الغالبهوالبياضركانوإنلوناللعمائمالإسلام

!!:اللهرصلظل:ظلعنهاللهرضىجندببنسمرة

فيهاوكفنواوأطيبأطهرفإنهاالبياضثياب)البسوا

هناالأمروصيغة:قالوا.والترمديوالنسائىأحمدرواه(موتاكم

الأبيض،غيرلبسقدفي*أنهعنهثبتإذللوجوبليمست

رضيعائشةإلىنمسبمنرأيت:السخاويالحافظقال

!اءاهـفركأ!نتض!ل!سهاللهرسولعمامةأنعنهاالله

خضراء.الحضروفي

ك!!النبيعمامةطولفييثب!لم.العمائمطول

فيذكرالسخاويالحافظأنغير،صحيححديث

أبنوظل.أذرعممبعةكانت!!عمامتهأنالفتاوى

والعمامةباشداءأصسنةاردتر:المدخلفيالحاج

ونحوها،ونصفاأذرخأربعةالرداءوكان،والعذبة

)ماالتلحيةمنهايخرجونونحوها،أذرعممبعةوالعمامة

فيالجزريوذكر.والعذبة(،اللحيةتحتيجعل

عمامةلهكان!!أنهالنوويالمصمابئكلنتصحيح

،أذرعسبعةكانتالقصيرةوأن،طويلةوعمامةقصيرة

ذراعا.عشراثنيوالطويلة

مععمائهمطوليتناسباليومالعتمينأكثرولعل

مثلا،،السودانيينفعمائمالاثار،هدهفيالواردالطول

أمتار.5و4بينتترارخ

الشجر:وعذبات،طرفهشيء:كلعذبة.العذبة

يرخيهالذيالمتدلىالطرفهيأحمامةاوعدبة،فروعه

أيضاوتسمىأحدهما،علىيجعلهأ:كتفيهبيناطعتم

جرير:قال،المعتمينعندشائعةوهي،والزوقلةالذؤابة

عمامتهائرخيالرجلأيهايا

زمنيمضىقدإنيزمانكهذا

"كثيرةوأحاديثآثارفىالسلفعنثابتةوالعذبة

علىض!ل!!النبيرأيت:قال،حريثبنعمروحدثفقد

رواه.كتفيهبينطرفهاأرخىقدسوداءعمامةوعليهالمنبر

بنعبداللهحديثمنالطبرانيوأحرج.اسحارياإلاأصستةا

رضيطالبأبيبنعلي!!اللهرسولبعت:قالياسر،

منأرسلهاثمسوداءبعمامةفعممهخيبرإلىعنهالله

اللهرضيعمرابنوكانالأيسر.كتفهعلىقالأو:رائه

منالزبيربنأرخاهاوقد.كتفيهبينعمامتهيسدلعنهما

الظهرمنتصفإلىأوشبراترخىأنهاووردذراعا.خلفه

ترخىأنهاوردكما.ذلكوغير،الجلوسمنطقةإلىأو

اليدين،وبينالأيسرالكتفوعلىالأيمنالكتفعلى

ذلكوكل،الكتفينبينالظهرحلفتسدلأنهاوالراجح

ال!ثر.بهورد

سئلفقدبمكثيرةفوائدللعمامة.العمامةفوائد

في)وقاية(جنة"هي:فقالالعمامةعنالدؤليالأسوداأبو

)البرد(القرمنومدفأةالحرمن()حافظةومكنة،الحرب

فىوزيادة،الأحداثمنوواقية)المجلص(النديفىووقار

تكثرإنكلأعرأبيوقيل"!.العربعاداتمنوعادة،القامة

لجديروالبصرالعمحمعفيهشيئا"لمإن:فقالالعمامةلبص!من

معتمرهاعلىتضفيفالعمامة.والقرلملمالحرمنيوقىأن

عمتهفيالرجل"لمجمال:عنهاللهرضيعليقالجمالأ،

القامةطولفيتزيدفالعمامةخفها."فيالمرأةوجمال

منللرأسستروهي.المرأةقامةفيالعاليالخفيزيدمثلما

يشينماتستروهي،والضربوالصفعكالحذفالحوادث

الشاعر:قالوصل!شيبمنالرأس

أجلهتوالعمائمالقلاسيماإذا

حسورالرجالصلععنففيهن

الأنفتحمىوذؤابتهاالغبار،منالرأستقيأيضاوهي

الذؤابةوهذه.الكريهةوالروائحالغبارمنوالأذنينوالعينين

يفعلكانكماالتنكرعلىساعدتهالمعتمبهاتلثمإذا

يلفأو،بطنهالجابكللىيعصبهاوقدقديما.الثأرأصحاب
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دولة.كلفيوأطوالهاوألوانهاوأشكالالاأسمائهافيتختلفالعمائم

حجازيةعمامة

مصريةعمامة

فلسطينبدوعمامة

عمانيةعمامة

سودانيةعمامة

لبنانيةعمامة

بالجزائرالطوارقرجالعمامةنيجيريا-الهوساقبيلةعمامة

وأعدوابهاتخنقأوأسيرابهاتقيدوقد.جرحهالجريحبها

عليهاتصليأوبهاتتغطىأوتفترشهاأوشيئاعليهاتحمل

غيرها،يوجدلمإذالصاحبهاكفئاتكونوقدالسفر،في

الفوائد.منذلكإلىوما

علىالمسحيجوزالوضوء.فيالعمامةعلىالمسح

كمالبعدعليهاالمسحيتمانوينبغيالوضوء،فيالعمامة

لحديث،الخفينعلىالمسحيريدمنيفعلكماالطهارة

يمسحعلحطأدلهرسوللم!رأيت:قال،الضمريأميةبنعمرو

وعن.ماجةوابنوالبخاريأحمدرواه".وخفيهعمامتهعلى

ومسسحلجطالنبى"توضأ:قالعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرة

بنأنسوعن.وصححهالترمذيرواهلم"والعمامةالخفينعلى

ض!أظلاس!ا!4رسل"لمرأيت:قالعنهاللهرضيمالك

ولمالعمامةتحتمنيديهفأدخلقطريةعمامةوعليه

مسحأنه!هتدعنهثبتوقدأبوداود.أخرحهء/العمامةينقض

والعمامةالرأسوعلىفقطالعمامةوعلىفقطالرأسعلى

معا.

تاريخيةنبذة

الجاهليينعندالعمامةكانت.الجاهليةفيالعمائم

قدرهامنيرفعونوكانوا.الأممنغيرهمعندالتاجبمثابة

بنالأحنفسئلوالعز.السؤددرمزلأنهاشانهاويعلون

"إذا:فقال،العربفيوالسؤددالعزعلاماتعنقيس

ولم،النعالواستجادوا،العمائموشدوا،السيوفتقلدوا

لملم.الجاهليةحميةتأخذهم

أذواقهمباختلافتختلفالجاهليينعمائمكانتوقد

السوداء،بالعمائميعتمونالثأرأصحابفكان،وأحوالهم

زمنوفيوالحمر،السودالعمائميشدونكانواالحربوفي

رخاءفيكانواوإذاخضراء،أوبيضاءيجعلونهاالأمن

والأشرافالسادةاهتماممحلوكانتأرخوها.وخصب

فربماالفقراءأماوألوانهاأصنافهااختيارفييبالغونوكانوا

منها.الفاخراقتناءدونفقرهمحال

المثلمضربأصبحتعمائمالجاهليةفىوأشتهرت

بنسعيداحيحة،أبيكعمامةالهيئةوجمالالهيبةفي

عمامتهذهبتالذيالعمامةبذيالمعروفأميةبنالعاص

العمامة"ذيمن"أجمل:فقيلفيهاومهابتهلجمالهامثلا

علىحرمتالعمامةلبسإذاكانلأنهبذلكعرفوقد

أيضااشتهرتكما.قدرهبعلواعترافا،غيرهقرشىكل

،شيبانبنذهلبنربيعةأبيبنعمرو،اثزدلفعمامة

عرفتوقد،المعدودينوفرسانهمالعربساداتمنوهو

الجاهليةأدركواالذينالمعتمينأشهرومن.با!لفردةعمامته

سيداوكان،السعديالتميميبدربنالزبرقانوالإسلام

الزبرقانلهقيلوإنما،الإسلامفيالقدرجليلالجاهليةفي
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المغتمينومر.لالزعفران()مصفرةمزبرقةعمامةلبسلأنه

وابنه،،ال!ضديالمرارآكلالحارثبنحجرالملكأيضا

منقومعرفوقد.القيسامرؤ،الجاهليالشعرلواءحامل

شواهدمنأصبححتىلالعمامةعنايتهمبفرطالعرب

كثيرأنهيعنون"عمتهالعامريلم!إنما:قولهمالنحويين

والفخرأسمامةاحرذوجاءبها.الاهتمامشسديدلها،التعهد

قولذلكمنالحصر،يطولهيكادلابماأشععارهمفيبها

:عنترة

عمامتيتكونأنإلاالفخروما

الهنديبالصارمالأطرافمكؤرة

رأالأثاراصحيعفيثت.الإسلامفيالعمائم

أصحابهجعضقدوأنهأمحمامةايعتماكانكل!ص!الرلممول

اللهرضىعوفبنوعبدالرحمنطالبأبيبنكعلي

لاوكان،صحابتهمنلجماعةالعمامةأهدىوقدعنهما،

الأيمنالجانبمنعذبةلهويرخييعممهحتىواليايولي

.الأذننحو

مكةدخلعثهوراللهرسولأنعنهاللهرضيجابرروى

وعن.البحاريإد!المشةرواهسوداء.عمامةوعليهالفتحعام

علىعبئررانسبىرأيت:أ!قاعنهاللهرضيحريثبنعمرو

ر:اه.كتفيهب!تطرفهاأرخىقدسوداءعمامةوعليهالمنبر

عمرابرعنعنهاللهرضىناؤوعن.اجحارياعداالستة

عمامتهسدأ!اعتماإداعئربالنبيكان:قالعنهمااللهرضي

بينعمامتهيسدلعمرابنوكاننافعقال.كتفيهبين

بنعبدالرحمنأ!سلامواالصلاةعليهعمماوقد.كتفيه

أصالغ،أربمقدرخلفهمنوأرخاهاسوداءبعمامةعوف

هديهمنوكان"!.وأجملأعربفإنهفاعتما"!هكذا:وقال

يسميهاعمامةلهفكانتالأشياء"غالبيسميأنلجط

عنه،اللهرضيطالبأبىبنلعليوهبهاوقد،السحاب

فيقولالعمامةهذهوعليهعليعليهمطلعفربماقالوا

لميالأبرااب!ذكرهلم/السحابفيعليلم/أتاكمعثخهحد:الرسول

الغالة.أسد

اللهرضىأبوبكرفكان،بسيرتهالراشدولىالخلفاءوسار

وكانالوضوء.فيالعمامةيمعمئكللىممنوكانيعتمعنه

المسئكللىويجيزيعتمعنهاللهرضيالخطاببنعمر

فلاالعمامةالمعشكللىيطهرهلملم!من:ويقولالعمامة

منوكان!!.العربتيجان!!العمائ!:القائلوهوأدله!!طهره

أما.اعتمإذاالناسأجملأنهعنهاللهرضيعثمانصفة

له،ووئدالرسولتعميبمذكرمضىفقدعنهاللهر!يعلي

.!عمتهفيالرجل!لمجمال:القائلهووعلي

رويفقدلبسها،علىالناسامعتمرالأمويالعصروفي

فياجتمعوايةمعاوبنيزيدعلىثاروالماالمدينةأهلأن

خلعتقد:الخزوميعمربنعبداللهفقالالنبويالمسجد

ففعل،رأسهمنولزعهاهذهعمامتيخلعتكمايزيد

العمائم.كثرتحتيذأ!كمثلأسناسا

ا،موي:1الشاعروقال

سيوفهمجلتمروانبنىرأيت

العمائمتحتالأبصارفيكانعشا

بنخالدنصحهحينعبدالملكبنهشامأنوروي

هذافيبهاالمشهورينومن.عمامتهب!!حتىبكىصفوان

مسجدفيوخطبتهالثقفييومفبنالحجاجأسصرا

الشاعر:بقولمتمثلاافتتحهاقدومشهورةأ!صفةا

الثناياوطلاعجلاالنأنا

تعرفونىالعمامةأفعمتى

يكبرونهاالناسظلفقدأحباسياالعصرفيأما

بلحتىبهاتمسكاأكثرأعباسالسوكانوبها.ويهتمون

للمناسك.إلاخلعهايجيزونلاأنهمعلمائهماببعضالأمر

الرسولفيهرأىصغرهفيمناماالمنصورجعفرأبووروى

لواءليفعقد:قال...وبلالوعمرب!صأبوومعهعيههرر

وعشرينثلاثةكورهابعمامةوعممنيبأمتهوأوصاني

.)كورا(

حنبلوابنومالكأبوحنيفة،الأربعةاالأئمةوكان

أحمد:الإمامصفةفىبعضهمقال.يعتمون،والشافعي

كانأنهحنيفةأبيصفةمنوكانإزار.عليهومعتمارأيته

لبسعنبعضهموسئل.ونعليهعمامتهرثولهشىيتألة!

بع!امةيعتموكانالعمامةكثيرايلبس:فقالالشافعي

اعتمإذاكان:فقيلمالكاللإمامأما.أعرابيكأنهكبيرة

كتفيه.بينطرفهاوأسدلذقنهتحتمنهاجعل

لدىالعمامةلبستقلص.الحديثالعصرفىالعمائم

انتشاربعد،الحديثالعصرفيوالإسلاميةالعربيةالشعوب

عندإلآمميزازياالعمامةتعدولموغلبتها.الغربيةالأزياء

وبعضمصروجنوليوالموريتانيينوالعمانيينالسودانيين

العلومفيوالمتخصصينالدينعلماءوبعض،اليمنأهل

العربيةالجزيرةفيالسنكبارمنقليلونفر،الشرعية

فوقنجد،في،المسنونويلبسهاالحجاز،فيخاصة

العصرفيالمصلحينالمشاهيرمنجماعةولبستها.الشماغ

صاحبقال،عبدالوهاببنالشئمحمدمنهمالحديث

نقلاعبدالوهابلنمح!دسيرةفيالشهابلمعكتاب

يلقيالبيضاءبالعمامةيتعمم"!وكانالشئةابنعن

عبدالرحمنأبوالشيخوقال!!.ذراعبقدرقفاهمنعذبتها

عندمانجدباديةمنالإخوانلباسر!لموهي:الظاهري

يزالولاسلفيةسنةعلىاللهرحمهعبدالعزيزالملكجمعهم

وهي.السنةويسمونهااليومهذاإلىيلبسونهامسنوهم

قال،الحكاملهاويمتدحمشالإلباديةلدىسؤددعلامة

سعود:ابنيمدححثلينبنراكانالعجمانشيخ
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العمامةكبيرالحاكمديرةذي

الأروامطوابير!نهانحىاللى

انحسارإلىأدىالذيهو4الغرببالأزياءالتأثرولعل

علىالغيرةأصحابمنجماعةوقفتوقد.العمامةلبس

تحتيخلعوهاولمالعمامةهـلح،الإسلا!يالعربىالموروث

الأفغانيالدينجمالالشيخمنهمالظروفمنظرفأي

صا.وتلاميذ!عبدهمحمدوالشيخ

واستوحشوها،أنكروها،بالعمامةالناسعهدولطول

كونهافىيبحثونوراحوامستوحش!4،ولابمنكرةهيوط

"ولا:الظاهريعبدالرحمنأبوالشيخيقول.عادةأمسة

لزيمعلمأنهاوفيسنةأنهطفياللحظةهذهإلىأشك

المهجورةالسنمنيراهاوهو."لم..الحقبكلفيالعرب

"إرثتقدمماعلىعلاوةلأنهـ،استحياؤهايجبالتي

وخيارهاالأمةسلفعرفماوعادةالجاهليةمنعربى

?.!يهل!اللهرسولالخلقأفضلمنذبغيرها

المسلمينمنكثيرمايزال.طالعربغيرعندالعمائم

بالعمامةيتمسكونوتركياوالباكستانأفغانستانفي

السوادويغلبالختلفة،والألواتالطويلةالعذبةذات

عمائمفيالبياضويكثرالأفغانيينعمائمعلى

وشاحاالهندفيللكهنةإسالرلباسوكان.الباكستانيين

طاقيةحولالملفوفالأيىبض)الموسلين(الموصلىمن

كانواالبلادلتلكالمحليينالأمراءأنحينفي،صغيرة

لمسلطانكانوقد.المنمقالحريرمنأوشحةيلبسون

طائرريشمنريشاتفيطلاثمزينةعمامةيلبستركيا

كبيروكان.الكريمةالأ!جارمنوالعديدالبلشون

فىعمامتهعلىالبلشونري!لىمنريشتينيضعالوزراء

علىتدلكانتالواحدةتالريشذاتالعمامةأنحين

ويرتديالدنيا.الدرجاتأصحاباالأتراكالمسؤولين

الأشكالمختلفةعمائما!شدفيالسيخطائفةرجال

رؤس!3.حوليلفونهاوالألوان

الملابس.بمالعربيةيةالشبالأزياء:أيضاانظر

أهموإحدىالهاشميةالم؟ردنيةالمملكةعاصمةعكمان

الحضريةالمراكزمنوهيوالإسلاهـ4.العربيةالعوأصم

مدينةأنقاضعلىعمانشيا-تآسيا.غربىفيالمهمة

فتحها.الأنباطمدنإحدىتعدكما،القديمةفيلادلفيا

العديدعمانجذبت.م635هـ،13عامالمسلمونالعرب

العمرانيةالمراكزمنإليهانزصتالتيالعربيةالقبائلمن

.ورةلمجاا

القديمة،الحضاراتمنلىيدلرموطئاع!انكانت

عاصمةواتخذتالحجريالعصرإنسانعرفهاحيث

مكانةنالتكماالو!يط،البرونزيالعصرفيللعمونيين

العصروفيتجميلها.فىتنافسواالذينالرومانلدىمرموقة

العصرفيوازدهارنموبمراحلعمانمرت،الإسلامي

أضحتحتىفشيئاشيئامكانتهاترأجعتثم،الأموي

العصروفي.الرحلالبدوإليهيأويللماءموردمجرد

وازدهرت،الحضاريةمكانتهاعماناستعادتالحديث

وصناعيا.وتجارياتقافيا

والعربية،الرومانيةالقديمةالاثارمنكثيراعمانتضم

مشاهد،000.5يسعكانالذيالرومانيالمسرحأهمها

،عمانوقلعة،والحماماتالقديمةالاسوارمنوأجزاء

.والمعارضوالمتاحف،والثقافيةالعلميةالمراكزإلىبالإضافة

إليهاالقادمينأعدادتزايدفيالسياحيةالمقوماتتوافرأسهم

الماضية.القليلةالأعوامخلال

جغرافيةلمحة

علىالبلقاءهضابإحدىفوقعمانتقع.الموقع

57531العرضدائرةعلىوهي،الأردنيةالصحراءحافة

ميناءعنوتبعدشرقا،ء573الطولخطوعلىشمالأ،

الحدودعنتبعدأنها.كماالعقبةانظر:.كم335العقبة

حوالطالعراقيةالحدودوعنكم،19حوالطالسورية

كم.58حواليالفلسطينيةالحدودوعن،كم034

خطمحطاتإحدىوهى،الأردنعمانتتوسط

الأردنأجزاءمنكلمعوترتبطالحجاز.حديدسكة

وبالإضافة.جيدةبريةطرقبشبكةالمجاورةالعربيةوالأقطار

الملكةمطارأقيمافقد،الشماليةماركافيعمانمطارإلى

ليربطكم35بحواليعمانمنالجنوبإلىالدوليعلياء

.الأردنأنظر:.الخارجىالعالممعجواالعاصمة

شرقيهضبةمنجزءايشكلموضغاعمانتتخذ

أرتفاعويتراوح.الشرتنحوتدريجياوينحدر،الأردن

سطحمستوىفوقأم،000و725بينعمانهضبة

يشقالذيالزرقاءنهرتغذيةمنطقةمنجزءوهيالبحر،

تعرضتوقد.عمانسيلاسمتحتالمدينةوسططريقه

لنهرالرافدةالأوديةمجاريحفربفعلللتفتيتالهضبة

فيالأرضلسطحالعامالشكلجعلالذيالأمرالزرقاء،

جبالسبعةعلىالمدنأبنيةتقومإذجبليابميبدوعمان

فيالأوضانحدارويشتد.الأوديةبينهاتفصلمتقابلة

يقعالذيالجزءفيوبخاصة،عمانبسيلالمحيطةالمناطق

المدينة.مركزفيه

المتوسطالأبيضالبحرمناخعمانيسود.والماهالمناخ

ورطوبتهوباعتدالهصيفا،وجفافهبحرارتهيتميزالذي

مطارفيالحرارةلدرجاتالسنويالمتولممطبلغشتاء.

،م71حواليام(099-1791)للفترة)ماركا(عمان

نفسهاللفترةالسنويةالأمطاركمياتمعدلوبلغ
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أ!-.اامسحدأسسطاليويمدوعفانمدينةمركز

وتسودالشتاء.أشهرفيهطولهامعظمويتركزملم،271

صيفا،الغربيةأجةأصشمااوالرياحشتاءالغربيةالجنوبيةالرياح

بلغكما،كماساعة6أسسرعتهاالسنويالمعدلوبلغ

المعدلويقدر.%51النسبيةللرطوبةالسنويالمتوسط

مكعب،مترمليون78بالمياهعمانمنطقةلتغذيةالسنوي

مترمليون4و.،مباشرةتغذيةمكعبمترمليون38منها

.مباشرةغيرتغذيةمكعب

والعمرانالسكان

سكانمعظمالعربيالعنصريشكل.السكانأصول

المواطنينجانبإلىوتعيش،المسلمينمنوغالبيتهم،عمان

والشاشانأ!شراكسةامنالعددمحدودةأقلياتالعرب

المدينةفيعربيةعناصراستقرتوقد.والأرمن()مسلمون

اختيارإثرالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتخلال

ذإ،أم239عامالأردنشرقيلإمارةعاصمةعمان

وفلسطينوالعراقوسورياالحجازمنعائلاتإليهاقدمت

عاموفي.وتجاريةوءاداريةسياسيةوظائففيللعمل

أعقابفىالسوريةالعائلاتمنفوجفيهااستقرأم529

الفرنسى.الاحتلالضدالسوريةالثورةقيام

نشوبإثروالنازحيناللاجئينآلافعمانإلىهاجر

.أم679و4891عامىبينالصهيونيةالعربيةالحرب

استقرواالذينالأردنأبناءمنكبيرةأعداداعمانوجذبت

السلطمثلالأخرىالعمرانيةالمراكزبعضمنقادمينفيها

والكرك.والطفيلةومعان

،عمانسكانمعظمالمسلمونيشكل.الأديان

شركسيةوأقليةمسلمةعربيةغالبيةمنهؤلاءأفويتأ

العربالنصارىمنقليلةفئةوهناك،مسلمتينوشاشانية

.الأردنانظر:.الأرمنوالنصارى

فىعمانسكانعددقدر.وتوزيعهمالسكانكلوتطور

وقدر،نسمةألفيبحواليالميلاديالعشرينالقرنمطلع

وبلغ،نسمةألف06بحواليأم479عامفيعددهم

،أم529تعدادوفقنسمة801لأ403عددهم

296232وهام619تعدادحعسبنسمة.47246وه

مليون1.1بحوالىعددهموقدرأم979تعدادوفقنسمة

.أم599أوائلفيمليون51.وأم299عامفينسمة

تعديلأالعاصمةأمانةأجرتأم989مطابماموفى

تسعإلىالعاصمةبموجبهقسمت،الإداريةمناطقهاعلى



الكبرىعمانأمانةمبنى

083حواليوضمت2،كم49مساحتهابلغتمناطق

9؟429حواليبلغتالوسكانكثافةفإنلذا،نسمةألف

المرتبة()اليرموكالخامسةالمنماقةاحتلتوقد،2/كمنسمة

2(اكمنسمة043،02)الس!انكثافةحيثمنالأولى

الأشرفية:مثلعمانجنوبيفياأحياءالمنطقةهذهوشملت

ذلكمنالنقيضوعلىوالجوؤء.والنظيفوالوحدات

والأخيرةالتاسعةالمرتبةفي)زهرانأاالثامنةالمنطقةجاءت

2(.اكمنسمة4.)7186السكانكثافةحيثمن

مساحةمنالأكبرالجانبتشغلالسكنيةالمناطق

الأحياءعلىج،بأ،ال!سكنقطاعاتوتتوزع،عمان

الغربىالشماليالجزءفيالواةمعةوهي،العاصمةفىالراقية

اللويبدةوجبلعمانوجبلالرياضيةوالمدينةكالشميسانى

الشماليةالمناطقفىد،جالس!شقطاعاوينتشر.والحسين

يأ،العاصمةمنالغربيةوابئوبيةالشرقيةوالجنوبيةالشرقية

والهاشميوالقصوروالقلعةالحدادةوواديالنزهةأحياءفى

والنظيفوالأشرفيةوماركاوالجوفاوالتا!والنصروالمحطة

والاخضر.ونزالالعينورأدر

عمانمدينةمنجانب

613عمان

عمانفىالرومانىللمدرجليليمنظر

السنواتفي.الحضريةالاجتماعيةالمشكلاتأهم

السكانيالنموفيكبيرةطفرةعمانشهدت،الأخيرة

عاجزةعمانأصبحتالسكانعددزيادةومع.والحضري

التيالمشكلإتأهمنوجزأنويمكن،متطلباتهمتلبيةعن

نقص2-العشوائيةالمناطقظهور-ا:يليفيماتعانيها

داخلالمرور-مشكلة4المياهكفايةعدم3-المساكن

وسوءالفقرانتشارمنعليهايترتبوماالبطالة5-المدينة

التغذية.

الثقافيةالوسائلتسهم.والتعليميةالثقافيةالحركة

هذهوتتمثل،عمانفيالثقافيةالحركةازدهارفيوالتعليمية

والدينيةوالتربويةوالثقافيةالتعليميةالخدمات:فيالوسائل

تزاولهاالتي،والصحيةوألاقتصاديةوالاجتماعية

وكلياتومعاهدمدارسمن،بذلكالمعنيةالمؤسسات

وأنديةومساجدوثقافيةعلميةومراكزوجامعات

ومجمعاتوتلفازيةوإذاعيةصحفيةومؤسساتومنتديات

والجمعياتوالفنانينالكتابوروابطالمهنيةالنقابات

والخيرية.والبحثيةالعلمية

عمانفىالحديثةالطرق
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-ح!،!!

ا!ديه.:سصفيعمادأما"!هأستحأتهاالتيالحدائقإحدى

ذإ؟الخمسينياتأوائ!!منذعلميةنهضةعمانتشهد

كما،المدارسآلافعلىوالتعليمالتربيةوزارةتشرف

والصحةالاجتماعيةوالشؤونالدفاعوزاراتتشرف

إلىإضافة،المدارسمئاتعلىاللاجئينغوثووكالة

وزارةوتشرف،الخاصللقطاعالتالعةالمدارسعشرات

!انتسواءالمجتيم،وكلياتالجامعاتعلىالعاليالتعليم

ثليةشالأردنيةاالجامعةعمانفيوتوجد.أهليةأوحكومية

أهليةجامعاتخمعررالتطهبي!يةللهندسةالجامعيةعمان

المجتمع.كلياتمنعددإلىإضافة،أخرى

الح!صماقصورمنعدداعمانتضم.الحكمنظام

والمؤسمماتالأمةامجلسمنكلبمقرالخاصةوالمباني

إضافةومحاك!ا،ودوائروزاراتمنأسقضائيةواالحكومية

ومؤسسةالحضريأضخطيطواالعاصمةأمانةمبانيإلى

الزراعيالإتراضومنظمةالتعاونيةوالمنظمةالصناعيةالمدن

واتحادعمانوصناعةتحارةغرفواتحاداتوالمصارف

.إلخ...الخيريةالجمعيات

مماركا.!طقةفيالجاهتنقيةمحطة

أترية.!صكلهآمىالقلعةجبلحديقة

لاقتصادا

اقتصادمنكبيراجزءاعمانمدينةاقتصاديشك!

المدنوأهمالعاصمةل!ضنها،الهاشميةالأردنيةالمملكة

والخدماتالصناعيالإنتاجمعظميتركزالتي،الحضرية

عنيقللاماأنالدوليللبنكتقريروقدرمنطهقتها.في

الخدماتمجالفيالإجماليالوطنيالنابخمن%08

فيعمانحظيتوقد.الكبرىعمانمنطتةمصدره

الاستثماراتإجماليمن%46يعادلبماأضمانينياتا

مية.لح!صا

فيالأردنيةالصناعاتمعظماتتركز.الصناعىالقطاع

الورشآلافإلىإضافة،كالفوسفاتعمانمحافظة

منطقتينعلىعمانوتشتمل.والمصعابالصغيرةالصناعية

وأبوالقويسمةفيوالثانيةماركافيالأولى:صناعيت!ت

المواد:عمانفيالصناعيةالمنتجاتوأه!ا.وسحابعلندة

البناءوموادالمعدنيةوالموادوالحيميائياتالغذائية

.وال!ثاثوالحلودوالمنسوجات

الوطنىعمانمتزهمدخل



615عمان

الأردلة.الجامعةمبانيمنجانب

الأولىالتجاريةالسوقصثمانتعد.التجاريالقطاع

جزءاوتصدرالبلادوارداتمعظمتستقبلإذبمالأردنفي

الوكالاتمعظمفيهاتتركزوتكادصادراتها.منمهما

حيمنطقةوتعد.التجاريةوالشركاتوالمؤسسات

ومراكز،عمانوسطفيالرئبسيةالسوقالمركزيةالأعمال

مركزيةسوقعلىعمانملوتشف.عنهالمتفرعةالأحياء

،الحيواناتلبيعثانيةومموقوالفواء4الخضراوأتلتسويق

،أسبوعكلمنمعينةأيامؤيتقامشعبيةأسواقوهناك

وأهمها،السنةفىمراتعدةالتجاريةالمعارضوتقام

وبالإضافة.للمعارضالعالميوالمركزالدوليعمانمعرض

منعددعلىتشتمل!حانفإن،المركزيالبنكإلى

تسهيلاتقدمتالتيوالاةجنبيةالمحليةالتجاريةالمصارف

.أم299عامفيدولارمليون!3273بقيمةائتمانية

بمختلفالقطاعهذايرتبط.الخدماتقطاع

تتنوعحيثالسياحةوأهمها،عمانفيالأخرىالقطاعات

وأبنيةاثارمنفيهايتوافرلمااطعمالمدينةالسياحيةالمعالم

والمتاحفوالثقافيةالعلميةالمراكزإلىإضافة،تاريخية

حيثالمدينةوسطفيالاثاروتترء.والأسواقوالمعارض

الرومانيوالمدرجالآثارومتحفالقلعةجبليوجد

عمانإلىالقادمينعددازدادوقد.والأعمدةوالحمامات

عاممليون34.إلىأم889عاممليون.53من

تشكلفندفا021منأكثرالعاصمةوتضم.ام299

الحدائقتنتشر.المملكةفنادقإجماليمن85%منأكثر

جدا،محدودةبمساحاتالعاصمةأحياح!بعضفيالعامة

الحسينمدينةوحديقة،عمانجنوبالوطنيالمتنزهوأهمها

عمانوجبلالتاججبلوحدائقالطيوروحديقةللشباب

وجبلوالشميسافطغزالوعينوماركاالقلعةوجبل

مئاتتنتشر.العينورأسالحسينوجبلوالأشرفيةاللويبدة

العاصمة،أرجاءمختلففىال!ضاشوبعضالمساجد

والجامع،العبدليفيعبداللهالملكجامعالمساجدوأهم

فيحسنالأميرومسجدالمدينةوسطشيالكبيرالحسيني

مركزايضمالذيالأردنيةالجامعةومسجدالشميساني

المنشآتأبرزمنللشبابالحسينمدينةتعدإسلاميا.

ذاتالرياضيةالنواديمنعددويوجد،عمانفيالرياضية

إلىإضافة،والعالميةالمحليةالمستوياتمختلفعلىالأنشطة

الأردنية.الجامعةاستاد

تاريخيةنبذة

الألفمنذعمانموقعالحجريالعصرإنسانعرف

جبلاختارمناولهمالعمونيينأنغيرالميلاد،قبلالسابع

العصرفىعمونربةلعاصمتهممكاناالحاليالقلعة

لدرءالقلعةجبلفوقبيوتهموبنواالولمميط،البرونزي

خارجعمانامتدت،اللاحقةالفترةوفى،المعتدينأخطار
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الوطيعمالىمتحزهشرماتإحدىحلالمنالدوليا!لطارطريق

أسذياعمانسي!!حولأجيوتاأقيمتحيثالقلعةجبل

أغلعة.احب!!عنأم03حوألىينخفض

وتنافس،المدينةتخطيطأعيدالرومانيالعهدوفي

كالهياكلالعامةالأبنيةإقامةفيالرومانيونالحكام

وفي.والمسارحوالميادينوالأسواقوالساحاتوالحمامات

بينما،الأمويالعصرفيعمانازدهرت،الإسلاميةالعهود

عشرالتاسعالقرنأواخروفي،العباسيالعصرفيتقهقرت

بحيواناتهمالبدوإليهيردماءموضععمانكانت،الميلادي

الحدسةالنواةأسسواأرزيناالشراكسةفيهااستقرأنإلى

.أم878عامبعدللمدينة

يمكن.الميلاديالعشرينالقرنفيالعمرانيالتطور

اجة:أضااالمراح!!إلىعمانمدينةتطورتقسيما

عمانأصبحتأم(:-489أ129)الأولىالمرحلة-

عاموفي،أم129عامفيالأردنشرقيلإمارةعاصمة

كانتبحيثالمدينةحدودالبلديالمجلسحددأم،259

هذهنهايةفىامتدالعمرانأنغير2،كم2مساحتها

المحاذيةالجبالفوقليستقرالمدينةوسعطوتخو،المرحلة

2.كما9إلىالامتدادنتيجةالمدينةمساحةوازدادت،له

امتدأم(:أم-49679)9الثانيةالمرحلة-

المرحلةهذهخلالوقممهاالجبالسفوحفوقالعمران

اللاجئينمنالكبيرةالأعدادا!متيعابأجلمن

فيومساكنهمبلادهممنطردواالذينالفلسطينيين

،أم489الإسرائيليةالعربيةالحربإثرفلسطين

عامفي2كم42حواليالمدينةمساحةوأصبحت

.أم679

فيالعمرانامتدأم(:-299أ)689الثالثةالمرحلة-

المراكزنحوعمانمنالمتفرعةالطرقطولعلىمحاور

منكبيرةأعدادلاستيعابوذأ!كالمجاورةالعمرانية

الحربإثربفلسطينالغربيةالضفةمنالفلسطينيينالنازحين

مععمانوالتحمتام،679يونيوفيالإسرائيليةأحرديةا

وقدرت،للعاصمةضواحياصبحتاكتىالمجاورةأغرىا

بحوالىالعاصمةأمانةحدودداخلالواقعةالمناطة!مساحة

عامفي2كمأ..وبحواليالثمانينياتأواخرفىك!842

.ام399

أخماسأربعةحوأليحالياعمانمدينةسكانويش!صل

عمانأمانةلهاخططتالتيالكبرىعمانسكانإجمالي

2.كم045مساحتهاأرضيةرقعةفوقلتمتد،الكبرى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يخرتا،فلسطيننلأردا

المحتلةفلسطينالأولخسين

انحرديةاالصفة

الموضوععرعنا

عماد.وسطإلىيؤدينفق

أشلة

عماد.موقعأهميةادكر-

؟عمانمديةسكانيخافةأسبابما-

؟عمادلمدينةالحضريةالاحتماعيةالمش!!لاتأهماما-

؟عمادفىالصاعيةالمماطقتتركزأين-

.عمان!ىالسياحيةالمعال!اأهماذكر-

)-ا

كا



617عمان

الحديثة.العصريةالمبانيمقدمتهاوفيالصورةخلفيةفيالأثريةالقلاعوتهدو،عمانسلطخةعاصمةمسقط

عمانسلطنة

.العربوبحرالعربيالخليجعلىتقععربيةدولةعكمان

تاريخلهاوكان.السنينآلافمنذلمنطقةقديماسموعمان

والدولية.والإقليميةالمحليةالمستوياتعلىحافل

الجزيرةشمبهدولبين،الثالثالمركزعمانسلطخةتحتل

2.كم903و..تباةفهي،المساحةحيثمنالعربية

دائرتيبينفيمامنها،الشىهـقيالجنوبيالركنوتشغل

05الطولوخطيشمالآ،26"2و.04516العرض

العربيةالأراضيأبعدجترعند)%سشرقا،56و.514

هرمزمضيقفىجزرعدةتمتاككما.الشرقنحوقاطبة

.العرببحروفي

عمانتاريخفىدولأوالبحريالبريالموقعلهذاكان

جزءاالسلطةتعد،اليابسةنا-يةفمنبها،المحيطةوالمنطقة

الإماراتدولةغربابهافجد؟العربيةالجزيرةشبهمن

فىمسندممنطقةعنأيضاتفصلهاالتى،المتحدةالعربية

اليمن،جمهوريةأما.السعوديةالعربيةالمملكةثمالشمال

الغربي.الجنوبفيفتجاورها

الجزيرةبشبهوثيقةصلةعلىجعلهاالموقعذلك

البعيدالماضىفيعمرتهاإذمنهاشجزألاوجزءا،العربية

قحطانبنعمانوقبيلة،العماليقأمثال،البائدةالعرب

منطقةفىبالوادالصخرجابتالتيوثمودهود،ابن

بهاعاشتكما.وحضرموتعمانبينفيماالأحقاف

وجديس.صحارقبائل

العاربةالعربمنعديدةهجراتجاءتهاكذلك

العربمنثمعام،ألفيمنذالأزدمنخصوصاالمحطانية،

وبنيسامةوبنيالقيسعبدأمثالمنالعدنانيةالمستعربة

ولما،وفيرةخيراتمنأرضهافىلما؟عمانجاءواالذينسعد

ومن.الخارجيبالعالماتصالهانتيجة،أرزاقمنسواحلهافى

منالعبوريمكنجبالها،تشقالتيالكثيرةالأوديةخلال

وحتى.والجزيسمائلخصوصابحرهاإلىعمانصحراء

بهفامن،الإسلامجاءهاالعربيةالجزيرةشبهومن

واهتمواوبروحهبتعاليمهوتمسكوا،جميعهمالعمانيون

.الهنديالمحيطبلادفيبنشره



موجزةحقائق

مسقط.:العاصمة

أمحرلة.ااطعةا:للدولةالرسميةاللغة

عماد.سلطنة:للدولةالرسمىالاسم

م.9103شمسجبلاردفاعأقصى2،كر1،03،،،:اللساحة

البحر.سطحارتماعأدنى

الأيسراالحال!ليأحمررأسىشريط-أ؟أقسامأرسة:الدولةعلم

أعلى.أليصألقىضريط2-أليمر.بلودالدولةشعاريعلوه

أسفلى.أحصرألقىشري!-04أ:سصأأحمرأفقيشريط3-

لقطهةعمدحمحرعليهمايتعامدمتقاطعارمميمانالشعار:

التقاطع.

الليمونأخمر،ا،الفواكه:زراعيةمنتجات:الرئيسيةالمنتجات

متجات.اتالحضراو،البالايالمانجو،الهند،حوزالموز،،العمانى

أسمص،ا:اللعادن.الأسماكا،االأعام،شيةالما،الحيل،أإلا:نيةحيوا

أهم.الححريالمحم،أعروما،اسحاسا،الطميعىاكازا

الساء.لوارمالملالر،،الأدوية،الأغدية:اللصنوعات

ا!مري!حمط-الارشأولا.ديسة0001-العمالىالريال:العملة

بيسة.5.438

السكانيالإحصاء

نسمة.0001522(م991)6تقدير:السكانعدد

أشحاص/ك!13.7.2(!)69:السكانيةالكثافة

اشيروسكار%2.31لحصراسكاد(5991):السكانىلتوزيعا

8.68%.

.ناتإ%94ذكور%15(111)3لجنسا

(102)20،.626لا...2(00.)عام:السكانعددتوقعات

"00.783.3.

سنة.12:السكانيةالمفحاعفةفترة

5.73%عماليونعربام()39!:العرقيالتريهب

8.7%.غيرهم،%7.81البلوشس!عظمهم،كستانيون

13./،هدوس86%مسلمور)8491(:الدينيالانتساب

أ%.غيرهم

سممة،08862.لروي،نسمة51لم619مسقط:الريشةالمدن

سممة.01).00صلاا!ةنس!ة،721)44سمائلى

مهمةإحصاءات

6.43أم(9!09915)شحص0001دكلاللواليدمعدل

25(.العالمى)المعدل

59918.4(-)0991شخصر0001لكلالوفياتمعدل

3،!(.العالمي)المعدل

(9915991)0تحص0001لكلالطبيعيةالزيادةمعدل

1(.75.العالمي)المعدل8.38

منجبةامرأةلكلالولادة)متوسطالحصوبةمعدل

طفل.12.7(-159أ099)

سنة،7.67الدكور1(599-0191)الأعمارمتوسط

لسة.8.17الإنات

،متوافرةغير:نسمة01"لم...أعلالرئيسيةالوفاةأدعباب

والزحاروالدرنالملاريابعلاجاهتمتالطبيةالدوائرأنعير

.التسعينياتمشصص!يالدموفقريالس!أرراءوا

الوطي:الاكصاد

عمائريال34،1!.00"،...ال!يراداتم(1)699الليزاية

8.23%(المصرولاتأحرىبر،2.76اخفصأا)ص

82%.2الجارية)المصروفاتعماليأ!ريا0005212لا...

فوائد%86.،للدلاع93%.5،امدليةاصلورارات%3.48مها

.%17.1وغيرهاتحمويةثارتم،اطقروص!مد!وعة

00080.226لم"..4991(قائم،)حارحيالعامالدين

أمريكى.دولار

(91!4السائدةالسوق)لأسعارالإجمالىالوطنيالابخ

002/5بمعدل،أمريكىدولأر000،000.97701

حد.أسااللسخصولارد

العاملةوالقوىالإجماليالوطنيالنابخبية

مأ099ام599

مى./اغوىام!%مملاشالقيمة

الإجماليالعاملةلإحمالىالاتالريا

ليةالعما
.641727لم2519.2004إهـراعها

"،25لم38008،د23802أضعدب!ا

80436.4008.322.6.اضصي!ا

4018.91لم637.16.2008الإلاءاتا

.1.646.00014،8أعامةاالمرا!ق

اضق!طا

9.332.36005.41.72(والاتصالات

1،6175.31005.785،61التحارة

98.1)1،1443.8004المالية

العامة،الادارة

6.5073.31000،81.315،والدفاخ

547.8لأ08"6.1241.8الحدمات

.،3.549عيرها

9250،001لمأ8.88250،00100المحموث

تحقهتصسا)4991(:ال!احة

مليود25.01إلىارتمعأمريكي

)...0007الحارخ!يالمواطن!ت

متومطومصروفاتها،الألرةدخل

متوافر،غير:الدحلمتوسط

لسكن8ا:(0991)لمصروفاتا

الملابس،%8،91النق!4،62%

أ!روبواوالصحةالتعلير6/،.1

بعيرنصإلاالمتري)بالطه!الإنتاج

ولارد88،"..،...لسياحا

مصروفاتبمأ116عامدولار

أمريكي.دولار74

.14،7(:)139الأسرةاحجم

متوافر،عير:خلاولامصادر

والتئواششرا!الطعام،27./،

المزليةوالسلعالأتات%8.7،

.%1،21وغيرها

وصيدوالعاباتالزراعةذلك(



)منها08.661،والبطيحالخمراواتا(:!)59الأسماك

،62،،،0الموز،331ر...أتموراأحمر(،بطخ000،03

بايلباا،00525البطاطس،08.8!البصل،5،01؟"المانجو

)عددالمواشي،1)03،القمح،2لم0،3التبغأوراق،2لأ056

الأبقار،1)00.48الاغنام735،،،0،الماعز(الحيةالحيوانات

(1!49)الأسماكصيد،0،7.2لأ...الدجاج،00.41،

النحاسا(!)69المحاحروأصتمالالتعدين،1)57118

كجم،75الذهبكجم،3لأ3".)4991،:الفضة،.015""

المسحوجات(:1391عماليبالألثريالالإشاج)قيمةالتمسيع

72،.039والمشروباتالعدائيةتالمنتط.021،78والملابس

،0595الحشبيةالمشجات،4،،09الكيميائيةالمشجات

الإنشاءات0،36الورقيةالمشجات،224،،المعدنيةالمهتحات

السكنيةغير،وحدة8،34السكيةالوحداتعدد1(:)989

ساعة)كيلوواطاالكهرباء)الات!لاك(الطاقةإنتاج353.

النعط7(،.00،000/685")67785).."،...(4991

(62)000.516)492لم1000.038(:499)براميلالحام

لم000/8843(:4991متري)طر،النفطيةالمنتجات

:(34991)مالطبيعيالعاز(،1)958،،،،)

"،01081.566.6(...("985662.)6

الإحماليالعدد1(:)399لدكانالاقتصاديالنتناط

)معدل34%.9للسكانالعامالكطمعدل030.40،7

الإناث2.95%،سنة15منأ.كتر:السنحسبالإسهام

.)%7.9

الأراضى%،7.4والمراعيالمروج1(:)499الأرضاستخدام

)معظمهاعيرها،%،،3الزراعةفيالاستخدامودائمةالزراعية

.%59(صحارى

الخارجيةالتجارة

الجارية()بالأسعارالتجاريالميزان

أ!11114591أ!أم!أ11112أإأ01111611

7"9064لم62617416م15143لم.لم72عماكماريالملبول

أ%1.6أ%6أ%1.1أ.أ،لأهابرلم،6.321.أالإحمالىفى%

)آدلاتعماكطريال1..000/002633أم(!)59:الواردات

مواد%،أ6.6مصنعةأسامميةسمع3.93%،نقلومعدات

،%7.9محتلفةمصنعةمواد%،أ6،!احيةوحيواناتعدائية

الوارداتمصادر%(4.5وتبعوباتمشم%،2.6كيميائيةمواد

،%751.ايابانا%،8.23المتحدةالعربيةالإمارات:الرئيسية

.5%،1ألماليا6%،و5المتحدةلاياتال!%،أ"،هالمتحدةالمملكة

3.3%.الهند

)النمطعمانيريال23322لم.."،.".أم()599:المادرات

حيةحيواسات،%81.المعدليةوالمشجالىتالمعادن،%.478

)المنتجاتالرئيسيةالتصديرحهات%(أ،4مسموحات%،أ،5

،%5.9إيران%،،43ءالمتحدةالعربيةالإماراتالمفطهية(:غير

،%5.4تنزانيا%،8،ءالمتحدةالولايارت%،.29كونجهوع

.%2.4السعوديةالعربيةالمملكة

:والاتصالاتالنقل

منها)المعمدكم02لم964لأطوالاجمالم،إ:(991)7الطرق.لنقلا

الترابيةالطرقأكم،541يةالحصالطرق355.5

ليلايتلألأرويحى

1(:99)4الركابسيارات،النقلوسائلكم(،أ.5733

،ا؟.10،68(:)399والحافلاتالشاحنات2،،1لا0،2

،62فأكثر(طن001)السف!1(:)299التجاريةالملاحة

عدد1(:)599الجويالنقل،11)727التابتالوزنإحمالي

الحويالشحن،اكمراكب57622ر8".)...الركاب

برحلات:(6991)المطهاراتعدد،اك!طن311لم974،،،0

.6مجدولة

إجمالي،هالإجماليالعددأم()799اليوميةالص:ايرتصالات

،48شخص0001لكلالتوزيع،نسمة97).00التوزيع

لكل)حهاز0007009الاستقبالأحهزةعدد1(:)599الراديو

الامستقسالأجهرةعدد1(:)599التلعارشنحص(4.2

)الخطوطالهات!شخص(،4.1لكل)جهارألم5،،،،،0

شحص(.5.8لكل)حط1791716.264(الرئيسية

والصحة:التعليم

.(11-99179)6!-ا

الطلابنسبةالطلابالمعلمونالمدارس

للمعلمين

فياتدلاا

اديلاعدا

لويةياا

وتدريصالمهي

المعلم!

عليادراسة

942

475

164

732

31أ559"

126لم931

27077.

035،2

72322

2،26

3،18

0،16

.أم99!الدراسيالعامع:

فأكثرسمةأءسنمنالمتعلمينمجموع:التعليمىالمستوى

837لكل)طبب2)381الأطباءعدد1(9)39.الصحة

لكل)سرير941.4المستشفياتأسرةعددشحص(،

مولود0001لكلالأطفالوفياتمعدلشخص(،486

(0991-599:)103.

43ر1005(:)699المسلحةالقواتأ!رادعدد:اللسلحةالقوات

حرس،%4.9الجويةالقوات،%79.البحرية،%4.72)الجيمق

للنابخالعسكريةالنفقاتسمبة5.8%،السواحلوحمرالقبائل

3%(،العالمي)المعدل%18.1(991)4الإجماليالوطمي

أمريكيا.دولارا875السكريةالسفقاتمنالفردنصي!



غمان062

الصساعيةالفميةعمالىكليةمبى

كماهرمز،مضيةىعلىتصا!!فهىالبحر،ناحيةمنأما

لمسافةالعربوبحرعمانخليجطولعلىتمتد

،الشمالجهةمنهرمزمضيقبعمانيحيطأكم.07)0

مضيقوهو.عمانوخليجالعربيالخليجبينيفصلالذي

تبحرالذيالعميقالمجرىول!ش.إيراناليوممعهاتتقاسمه

بينفيماالعمانيةالمياهفىيقعالذيهو،العالمسفنفيه

طوله(،الصغرى)قوينسلامةبناتوجزيرةمسندمرأس

النفطمن%04منهويخرخكم،9وعرضهكمأ8

يومئا.العالمفيالمستهلك

أصثعابامنمعظهمهافيخلوالشرقيةالسواحلأما

مهمة،طبيعيةشمرافئخلجانعدةوتحتضن،المرجانية

صحار،،روريحور،سمهدم:مثل،ملاحيةوموانئ

ولاالموجهادئةهنافالمياهوعيرها.مسقطصور،،قلمات

أنهاكماالخطيرةالأعاصيرأوالجويةللاضواباتتتعرض

.واللبانبالنحاسغنيةوالأرض.الطبيعيةبالثرواتغنية

وحيوانية.زراعيةمنتجاتأيضاوهناك

فيالعربيالخليجدولكلمعالعمانيةالسفنتعاملت

الشرقفىالهندحيث،الهنديالمحيطدولومع،أصثممالا

الجديد.مسقطبلديةمبنى

الرياحهبوبانتظامبمساعدةالغربفيالإفريقيأسساح!!وا

تحاوزلقدبل.المحيطهذافيوالصيفالشتاءبينالوسمية

حيثالهادئالمحيطعالمإلىالمياههذهالبحريالنشاط

البحرعالموإلى،البحريالحريربطريقعرففيماالصين

مصرمعالمبكر،الاتصالطريقعنالمتوسطالأبيض

.واللبانالبخورمنإليهتحتاجبمامعابدهالإمدادالفرعونية

منالشرقمنتجاتعمانموانئفىتجمعتوبذلك

ريم!منإفريقياومنتجاتوالتوابلوالمنسوجاتالحرير

والثمار.والجلودوالعاجالنعام

لموقعهانتيجةالضعففتراتفي-عمانتعرضتلهذاو

الخليجمدخلوعلى،الهنديالمحيصأفىالاستراتيحى

البلادخيرأتنهباستهدفا!ذياالأجنبىاأطغرو-أعرلىا

والازدهار،القوةفتراتفيأما.الملاحيموقعها!استتمار

إليهاوضمت،الشعوبمنب!ضيرحضارياعمانتأثرتفقد

كانكما.والإفريقيالفارسيالجانبينعلىواسعةممتلكات

هذأوشهد.الهنديالمحيطمياهعلىالسيادةلأسطولها

يمثلصورميناءزالوما،بنائهفيكثيرةتطوراتالأسطول

.عمانفيالسفنلبناءترسانةأكبر

شخصيةعلىبصماتهالجغرافيالمو!هذاتركلقد

وحبوصبر،شجاعةأهلفهموسلوكهمابمالعمانيين

الجديد،منيلائمهمماتقبلعلىقدرةو،أ!لاكتشاف

التفريطدون،العالميةالحضاريةالاتجاهاتاحضسالصوعلى

فىالسخيالعطاءوفيوروحها،الأمةهذهخصوصيةفي

ونهضتها.حضارتهاتش!جل

الحكمنظام

القيادةوبفضل،عحانفيالحكملاستقرارنتيجة

عمانتبوأتبمالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنذالرشيدة

الجغرافيةوبإمكاناتهاوبأمجادهابتاريخهااللائقةمكانتها

.المتعددة

حلساته.إحدىاسعقادأتناءالشورىمجلسأعضاء
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عمان

دولدة -حدودء

الطرقت

النفطأنابيب-

أنهرموسميةءس*ص

القوميةالعاصمة!

أخرىبلدةأومدينه

البحرسطعمستوىفوقالارتفاع*

المحلط

الهه!دى

آلعيى11ءلآصء

المتحدةالعربيةصورات

لاق!رال!قق؟!ثا

لأ!هـ

!!"

إئيوببا

الدوليةالحدودفيمرجعأليستالخريطةهذه
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ممسقط.القرمحىفىالتسوقمراكزأحد

سعيد.بنقابوسالسلطان:أسدولةارأس

أحسيداذريةمنأصذكورافىوراثيسلطاني:الح!صمنوع

لولايةيختارفيمنويشتر!أسلطانبنسعيدبنتركي
شرعئاوابناعاقلارشيدامسلمايكونأنبينهمامنالحكم

مسلمين.عمانيينلأبوين

تحتأجهزةعدةمنيتكود:والإداريالحكوميالجهاز

إصدارحقلهالذيسعيدبنقابوسالبلاد،صعلطانإمرة

،والمعاهداتالدوليةالاتفاقياتوعقدوالمراسيمالقوانين

التالي:النحوعلى

القصرشمؤونوزارة2-السلطانيالبلاطديوان-أ

سلطةأعلىوهو،لهالتابعونوالأمناءالوزراءمجلس3-

أص!المجا-4وزيرا52منويت!صنالدولةفيتنفيذية

،مسقصأمحافطات6-الشورىمجلس5-المتخصصة

.مسندمظفار،

عضوا82منويتكون،الشورىمجلعر:التشريعىالمجلس

وقد.أم799أكتوبرفياخرهاكانمشواتثلاثلفترة

.أم199عامللشورىمجلسأولتكون

الجزائيالقضاء)المدنى(،الشرعيالقضاءالقضاء:

(.)الجنائي

الأخفمربالجبلالمدرجاتزراعة

صرحر-

!لمر4/ص!لآ

يزلتلفااالحقلفىيساهمالعمانىالشباب

ءىكل

3،-!+لمء!"ص

السكان

،أم399ديسمبرفىسكانياتعداداأصسلطهنةاأجرت

إلىوصلالسلطةسكانعددأنإلىنتائجهدأت

والباقيعمانيونمنهم74%،نسمة740180.2

،الكبرىالحواضرفيتجفللأجانبأكبرويوجد.أجانب

مسقطمحافظةسكانمجموعمن%47يشكلونحيث

الأنشطةلكثرةوذلك،نسمة0512945عدده!االبالغ

الذكورنسبةوكانتلها.والصناعيةوالخدميةالتجارية

!4%.وال!ناث51%،العمانيين

العاصمةمناطقفيالسكانيةالتجمعاتأكبروكانت

تلكأقلكانتبينما،والداخليةوالشرقيةوالباطنة

العامةالكثافةوبلغت.الوسطىالمنطقةفىأضجمعاتا

الحضرسكانونسبة.2/كماشسخاص%.37أطسكان

والخدميةوالإداريةالتجاريةالأعمالتوحدحيث%،ا3

البلوشحتىعربيةأصولمنالعمانيينومعظم.المحتلفة

شرقمنوالزنجباريننوبلوخستانمكرانإقليممنالعائدين

بهذهأقامواقدوكانوا،عربيةأصولهمهؤلاءكلإفريقيا،

أقلياتتوجدكما.العمانيللحكمخضعتعندماالبلاد

الدكن.عربمنوأ!اتيإيرانيأصلمن

الجزيبواديالغربيالحجرجبال

إ

!
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قابوسالسلطانجامعةمنجانب

تظهرالتيبالمساجدالاهتماملرى.العاصمةمسقطتجميلمشروع

الجمالية.صورهاأب!في

منأوروبيةقلةمعالآسيويينمنفغالبيتهمالأجانبأما

العالية.والكفاءاتالخبراتأهل

امتيازاتتوجدولا،للدولةالرسميالدينالإسلام

السلطةمذهب،الإباضيةجانبفإلىآخر،علىلمذهب

ترتفعكما،الأخرىالإسلاميةالمذاهبتنتشر،الرسمى

البلاد.فيللمساجدالماذنآلاف

منقوتهاقوانينهموتستمد،متدينونقوموالعمانيون

مع،الأبيضالجلبابرجالهمويرتدي.الإسلاميةالشريعة

الفضيوالخنجر،الرأسعلىالجميلةبألوانهاوالمسرةالكمة

الوسط.على

العباءةفوقهايرتدينملونة،محليةأزياءفلهنالنساءأما

منهنوالقليلمحجباتوبعضهنالفضفاضةالسوداء

الأعمالجميعفيالرجاليشاركنوهن.منقبات

.الرجالعليهايحصلالتينفسهاالأجورعلىويحصلن

والثقافةالتعليم:مجالاتفيسريعاتطوراالبلادوتشهد

)ماء،العامةوالمرافقوالبيئة،والصحةوالإعلامالعامة

(معبدةوطرقتلفازيوإرسالوهاتفوبريد،وكهرباء،

،فنادق،رياضيةأندية،)مصارفالعامةوالخدمات

عددارتة،المثالممبيلعلىالتعليممجالففي(.مطاعم

مأ969فيمدارس3منالسلطةفيالحكوميةالمدارس

العددوسيرتفع.أم799عامنهايةفىمدرسة679إلى

عامالحاليةالخمسيةالخطةنهايةمعمدرسة9301إلى

عامطالب909منالطلابعددوارتفع.م0002

عاموطالبةطالبا5!95230إلىليصلام96911079

منقابوسالسلطانجامعةطلابعددوارتفع.أم799

ليصلأم،869عامالأولىالدفعةفيوطالبةطالب151

.أم899عاموطالبةطالبألافهمنأكثرإلى

)47المستشفياتتنتشرالصحيةالخدماتمجالوفى

كلفيمركزا(411)الصحيةوالمراكز(مستشفى

طبيبا3812.بهاويعملالسلطةومناطقمحافظات

سريرا.4)941علىوتحتوي

السطح

،لعمانالكليةالمساحةمن%ا5المرتفعاتتغطى

السهولتشغلهوالباقي.%02الكثبانومناطقوالرمال

والداخلية.الساحلية

مايلى:إلىعمانفيالسطحمظاهروتنقسم

ويتكونالجنوبيالجزء:جزءانوهي،مسندممنطقة

باسمتعرف،أم،008إلىترتفع،وعرةجيريةجبالمن

التعريةوعواملألانكساراتعملتوقد.الجبالرؤوس

شبهفيشمل،الشماليالجزءأماتجزئها.شدةعلىالختلفة

بفيورداتالشبيهةوالخلجانالخيرانتتخللهاجيريةجزيرة
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يعمل.غمانأراضىمنشاسةمساحاتتعطيقاحلةجدباءأراض

الريفيةالحياةتغيرتوعيرها.الماشيةرعىمنأقواتهمل!صسبالرعاة

السن!ن.مرعلىقليلابعمان

مئاتلعدةرأسياخلجانهابعضجدرأنوترتفع،النرويج

ونتيحة.وأشاموحبل!تالفنستونخليجمثلالامتار،من

هذهفىتكثربماسطيئةواأسأسيةاالباطنيةالأرضيةللهزات

أطضايقالتكونالمياهتعمرهاالتيالمنخفضةالمناطقالجزر

علىالمرتفعةالمناطقت!سركماهرمز.مضيقمثلالختلفة،

وبوراشدوبناتهاوسلامةالغنمأممثلجزر،شكل

.الخ.وحمرا.وسوداوالخيالوفاتاكووالخروقوالفجار،

الجوفيةالمياهوندرةمسندمفيالسهوللقلةونظرا

مدصعبفقد،والعينخصبباستثناءالمهمةوالأودية

مواقعبالضرورةتحددتكما،الطرقمنجيدةشبكة

تربيةثمالأسماكاصيدحرفةوسادتوالسكنالزراعة

الماعز.

وتتجهأصسلطنة،اأشماعىتقع.عمانجبالمجموعة

الجنوبإلىالغربيالشمالومنالشرقإلىالغربمن

الرصيفأصلمنقديمةأركيةقاعدةذاتوهى.الشرقى

العصورمختلفمنصخورعليهاتراكمتثمالعربي

وقد.ومتحولةورسوبيةبازلتيةوطفحيةنارية،الجيولوجية

منالمكونفشرقهابمالفقريبلادهمعمودالعمانيوناعتبرها

هوالأمواجبهوألقتالرياحوذرتهالأوديةحملتهالذيفتاتها

يلي:مماوتتكون.الظاهرةهووغربها،الباطنة

حتىالشمالأقصىمنتمتدالغربيالحجرمنطقة

بمساحةغرباالأخضروالجبلجنوباسمائلوادي

أساساناريةصخورمنتتكونوهى،2كم5).00

سمائلتكويناتمعالأخضر،والجابروالأحمركالسربنتين

تخللمعالعميقالبحررواسبتمثلالتيالحوامشةوصخور

والصخورالصخر.فيالمتوقعوالتحولالبركانيللطفح

عبورهاسهلتكما،أحرىفلزيةومعادنلالنحاسغنية

والحواسنةوالصراميوالحسنىكالجزيالأوديةمنالعديد

.الجنوبأقصىفيالخوضسمائلثموالمعاول،والخروص

ماكثيرا،أركيةقاعدةعلىجيريةهضبةالأخضرالجبل

الهضابمنعديدإلىتقطعوقدالس!شعلىبعضهايظهر

الطقةسمكويبلغ.والتعريةالاخ!ساراتبفعلوالجبال

فيتراكمهابدايةحيث،م.0003المواقعبعضفىالجيرية

م.)11.3شمسجبلقممهوأعلى.البرمىأمحصراأواخر

المتساقطةالأمطارمياهلحفظضخمخزانالأحضروالجما

به.المحيطةالأراضىفىتوزيعهاشإعادةعليه

سمائلبواديالغربيعنتنفصلالشرقيالحجرجبال

جانبايظهر،مسقطجنوبيحطاطواديوفي.الأخدودي

منقائمةحوائطشكلعلىوالغربيالشرقىالحجرين

القاعدية.وفوقالقاعديةوالأفيوليت،الأركيةالصخور

مناطقحتىالشرقيالجنوبىامتدادهافيالجبالوتظل

أقلو!ر،الجيريالحجرمنومعظمها.الجنوبفيجعلان

اوديةفيهاوتمتد،الشمالفىنظيرتهامنواتساعاارتفاعا

خالد.وبنى،والفليج،والخبةومجليس،وميح،،عدى

ومسياحيةورعويةتعدينيةأهميةعمانلحبال

التىالأهـطارلمياهالطبيعىالخزانأنهاكما.:عسكرية

بمياههاالفلجانفيتجريعيونشكلعلىمنهاتنبجس

الزراعةمناطقتحديدفيكثيراتتدخلكماوغربا.شرقا

.والعمران

منوتمتد،الجنوبأقصىفىتقعظفار.جبالسلسلة

وقد.كم23وبعرض،كم004نحوالغربإلىالشرق

الفلاخرينظام



السلطنة.فيالملاحةحركةيخدمقابوسميناء

علىفارتفعت،العطمالإفريقيالأخدودبتهدمتأثرت

انكساراتبهاظهرتكما.بنائيةحركةفيقبابشكل

وأخرىالأحمر،للبحرموازيةجنوبيةشماليةباتجاهات

.عدنلخليجموازيةغربيةشرقية

ذاتجبليةكتلعدةإلىالإقليمذلكانقسموقد

نتيجةالانحدارشديدةجوانبلهامستويةسطوح

نزوىمنبالقربالبلححصاد

625عمان

الأخفر.بالجبلالنقيالوردبمحصولالعناية

سمحانجبلكتلهاأشهرومن.البركانىالطفحظهور

،أم،786ارتفاعهأقصىيصلوالذي،الشرقفى

يبلغقممهوأعلىالغربفىالقمرثم،الوسطفيوالقرا

المائيةالتعريةعواملأعادتكما.ام،003ارتفاعها

دربانمثلأودلمجهاوامتدادالجبالتضاريستشكيل

.توأرزا

.للإنتاجشاملةوتنميةالزراعيةوالآلاتالخفراءالحقول
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الممتدصالباطنةسهلأهمها.الساحليةالسهول

لمسافةحنوباالحمراءرأسحتىشمالآملاحةخطمة

عرضوممتوسط2.ح-ا0006وبمساحة،كم003

بهادةإلىغربايتدرج،شرقىساحلىسهلوهوكم،02

الأوديةاعشراتوتحتمقه.مروحيةومخاريصأدالاتومنطقة

رراعيةمنطقةأكبروهوالبحرإلىالجبالمنطريقهافي

حيثالجنوبشيصلالةثمازالوتسهلاويليه.بالسلطنة

الزراعيوالنشاطالصيفيةروالأمم!ا،الغرينيةالتربةتوجد

الختلفة.المداريةبمحاصيلهالمتميز

حيث،عمانجبالغرب-أ.الداخليةالسهول

شيبة،ضنك،صيفةوأوديةوالداخليةالظاهرةمناطق

ثهاأصحراءافيعرئاتنتهيوهى،العينحانيا،،لهبان

شسماأب-.أحربابحرفىجنوباوينتهيانوعندامحلفين

عرقيت،ديةأوتوجدحيثالحاليالرلغوحتىظفار،جبال

ي!صنهناو.نشيها،يمعد،بيثينا،وندغا،حلوف،بتقتا

الماء،يتوافرحيثماالأوديةابطهونفىأوالواحاتفيالتجمع

.عماننفطمعظمعلىتحتويأنهاكما

م!رم،-رجمصئجمابإلى.الساحليةالجزر

وأهمها،الجزرأكبرالح!صماقبرأماممصيرهجزيرةتمثل

ومساحتهاكمأ2وعرضها،كم06طولهايصلحيث

بالسلطنةالأسماكمصائدأغنىمنوهي2.كم008

الحلانياتجزرتليها.القيمةمرتفعةفيهاالأسماكيمموأنوأ

!ثالحلانياتروالسوداءالحس!سةوهىموريا()كوريا

يةعسرأحمميةذاتول!ضها،صخريومعظمها،القبلية

.العرببحرفي

آثارهوالمناخالسطحمظاهرفيالتنوعلهذاكانلقد

يلي:فيماالمتمثلةعمانأرضعلى

ورعيزراعةبينماالاقتصاديالنشاطفيالتنوع

وحديثةتقليديةعديدةصناعاتثم،أسماكوصيدوتعدين

.المتوافرةوالطاقةالخامالموادعلىبناء

بمطرحالأسماكمصنعفيمتواصلنشاط

التقليديةسفنهمبصيانةيقومونبميرةبحارة

نسبةفيملحوظمإرتفإعالسكنانماطفيالتنوع

المساكنوتحول،الاخيرةالاونةفيزادتاكتىالمدنس!!ان

موانيالماضيفيكانتحيثحدشة،ألنيةإلىالقديمة

اليومأما.قبليةمراكزأوالداخلفيتحاريةأسواقأوتجارية

تشكلمنها(القديم)اختفىساحليةمدينة02فهناك

تشكلداخليةمدينة92و،المدنمجموعمن41%

وأالساحلطولعلىالأوليالمجموعةتمتدوبينما.95%

المجموعةتنتشر،الاوديةمصابعندمحميةمواقعفى

مخارجعندأوأطرافهاعندأوأ!احاتاسصأرأضانيةا

وأ(،)نزوةنزوى،الرستاقبهلا،مثل،الجبالمزديةالأا

عندأو،سمائلأزكىكالحمراء،نفسهأ!ادياأرضيةش

المستوطناتعنفضلاهذا.وعبرىأدممثلالجبالسفوح

الجبلفىوالشارجةسيقمثلالمتباعدةالصغيرةالجبلية

الشواويجماعاتفيهاتعيع!التيأوالأخضر،

الخاليكالربعالصحراءأجدوالمؤقتةالمساكنأما.والجباليون

وبسيطة.فكثيرةالأسماكلصياديأودهيبةورمال

البحارخيراتاستغلالعلىالصيادينتساعدالحديثةوالآلاتالقوارب

صور.بمديةالشاطئإلىعودتهمعدهاالصيادودويظهر،الوفيرة



التجمعاتكانىتفبينما.العاموالثقافيالبيئيالدنوع

التجديدومرطن،الخارجيالاتصألواجهةهيالساحلية

فىالريفيةالتجمعادت)حانت،الحضاريةوالإضافات

الاكتفاءلتحقيقوالحيوانياعيالزلمالإنتاجعماد،السهول

معالتجاريالتبادلمنتجاتولتوفيم.،ناحيةمنالغذائي

الداخلية،التجم!إتأما.ىأضناحيةمنالساحلتجار

الثقافياكصاثعلىحافظتفقدالصحراء،قلبوفي

.واستمرارهأصالتهوعلى

فيولكن،للتحدبثدشعرضكلههذاأنشكولا

.العمازيالتراثأ،محسالةلايلغىمحسوبانضباط

)الصحراوي(الجافللمناخعماذاتخضع.المناخ

درجاتفيملحوظارتفاعمع)الإستبس(،الجافوشبه

وهي-أ.الجزرالمرتفعةالمناطقعدأ-العاممعظمالحرارة

فىالحرارةمتوصحطيقلولاصجفا،م044النهارفىتتجاوز

فيالسرطانمدارمروربحكمم052عنالشهورأبرد

الشمالي.ثلثها

المهمةالمناطق

المنطقةم

مسقط.أ

.ظفار2

الوسطى.3

.هرةاظاا4

الشرقية"5

خلية"لداا6

الباطنة7

مسندم8

ليلإجماا

ءمانسلطنةفي

المساحة

كم؟"-

04.443.1

06.30153.33

04،9796،25

02،14333،1

0583528،11

52،9

27،4

3،8

7،9

لم78

لدممكانا

4512،72

8173،9

25

22

56

89،8

93،11

89،27

422،1

10،2001

علىد

ياتلالىا
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الوسطى،العروضأعاصيربينالهامشيلموقعهاونظرا

قليلةالأمطارأصبحتالدنيا؟العروضفيوالموسميات

شتويةوهى.التساقطتوقيتوفيالكميةفيومتذبذبة

التيالجويةالمنخفضاتوجودنتيجةعمانشماليفي

ماأغزروهىسنويا.ملما..متوسطهاويبلغلهاتتعرض

تكونماوأقل،الظاهرةفيوكذلكالجبالعلىتكون

وتسيل.والوسطىالداخليةالجهاتفيثم،الباطنةفي

والتنمية.العمرانمواقعتحددالتيوالشعابالأوديةبها

القنوات-الفلجانبحفركثيراالعمانيوناهتمولذلك

علىالتغذيةلممدودوإقامةالمستمرةوصيانتها-الصغيرة

منالسنويالخزونتحديدفيتسهمالتيالرئيسيةالأودية

الاباربحفرأوطبيعيةعيونشكلعلىالجوفيةالمياه

الارتوازية.

ظفار،جبالعلىوخصوصاالبلاد،جنوبيفيأما

الجنوبيةالموسميةالرياحلهبوبنتيجةصيفيةفالأمطار

علىالفصلهذاخلالمعدلهايزيدوقد.الغربية

العاصمة

صلالة

عبري

صور

وىنز

صحار

أساسيةمدن

،العامراتمطرح،مسقط

قريات،السيببوثر

ثمريت،سدح.مرلاط

يتردأ

الحارزمحوت،دقم

الريمي

والوافي،الكاملابراء،

ئلسما،مدآ،بهلا

لرمشاقا

أخرىمدن

دعمر.فس!،مزارعسواقم

لمسميل،ا،لحقا،طاقة

جزر،مقشن،ضلكوت،رحيوت

الشويمة.،نياتالحلا

ئز،العجا،الطبولبوأ

اممحل،ا،تلسيراا،صوقرة

.يرةلقوا

سط،لواا،ضسك،يخقل،محضة

هجار،اقمير،ريزلدا،حصب

.لحظوةا،لحويال!ا،لعينا،لحيلا

لنىجعلانبوعلىلنيجعلان

ما!،سمد،مزيرع،بوحسن

بلالقا،الاشخرة،يةلد،المنزب

.مصيرةجزيرة،المضيبي

سيق،تنو!المور،لركة

أزكىفنجاالحمراء،مئ!

العوامر،قلعةالفافات،عافية

بد.بد،المعمورة

!حم،،بورةالخا،شناص

بركاء،،لمصنعةا،السويق

.المعاولوادي،العوابينخل،

حا.مد،بحا،لوي
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للسلطنةالبحريالاريحدهايثتهرالتيالسفننماذجصناعة

حولالرداذويتساقطتتجفالسحبكماملم.015

تربيةعليهتقومغنينباتينموعلىساعدمما،هناكالجبال

علىوالصيفيةالشتويةالأمطارساعدتوقد.والإبلالماشية

وأشوكيةأشمجارمنالختلفةالطبيعيةوالنباتاتالمراعينمو

وتركز،عمانفىالزراعةنجاحوعلى،صحراويةنباتات

بها.المياهتوافرحددهامعينةمواقعفىالسكان

الشماليةالتجاريةللرياحالعاممعظمالبلادوتتعرض

مطاربالأمصحولةغرليةأسيةشماأإتتحولقدالتيالشرقية

أخربيةاالجنوبيةاشياحشإنالبلاد،جنوبيفيأماشتاء.

صيفا.عليهاتهبالمموة

وقعمنيخففمما،بالجفافعمانداخليتميزوبينما

بارتفاعالساحليةالمناطقتتميز،الناسعلىالشديدةالحرارة

الإحساسدرجةمنيرفعمماالنسبيةالرطوبةدرجةفىكبير

.بالحرارة

لاقتصادا

من،الختلفةالإنتاجلمجالاتتحديثاحالياعمانتشهد

عاممنذبدأتخمسيةخططوفقوتجارةوصناعةزراعة

ثمأم(.599-1991)الرابعةالخطةونفذت،أم769

(م0002-1)699الخامسةالخمسيةالخطةبدأت

الخاص!القطاعدوروزيادةالبشريةالمواردبتنميةبالاهتمام

الناجفيالنفطيةغيرالقطاعاتحصةزيادةعلىوالعمل

الإجمالي.الوطنى

مصادرتنويعبضرورةالسلطنةمنإيمانا.الزراعة

بمسحوقامتخاصا،اهتماماالزراعةأولتفقد،الدخل

كانوإذاحططها.عليهلتبنىام،979عامزراعى

إلا،التقليديالزراعيالنشاطيمارسونظلواقدالعمانيون

حيثم!لهمالزراعةوزارةتوجيهاتبجديةأخذواأنهم

حاجةلتغطةالمحصولىالتركيبوتنويعالبذور،تحسين

والبحوثالتجاربمحطاتنتائجوفقالمحليةالسوق

وترشيد،الحديثةالريوطرقالأسمدةوامحتخدام،الزراعية

البحرماهتحليةمحطة

الزراعية،الالاتامحتخدامفيوالتوسع،المياهالممتهلاك

الزراعية.المنتجاتبعضوتصنيع

التوسئالأفقيأمامعقبةتقفالتيالرئيسيةوالمشكلة

للزراعة،الصالحةالتربةرقعةقلةثمالماء،نقصهى،للزراعة

ولا،للزراعةصالحعمانأرضمنفقط%51إنحيث

وتنقسسمهكتار.61)005أيتقريباالنصفإلامنهايزرع

الملكية.حجمصغرعلىيدلمما،حيازة09لم...إلى

الواحاتثموظفارالباطنةسهليفيأساساالزراعةتتركزو

أنواعفيملحوظاختلافمعبالداخلالكثيرةالأوديةوا

.الجنوبعنأ!الشمافياشراعة

والفواكه،المثمرةالأشجار-أ.الزراعيهالمنتجاتأهم

منهاهكتار(،.00047)فدانمليون21.وحدهاتشغ!!

نخلةملايينثمانيةتضمبالنخيلمزروعةهكتار000.12

بعضهيصدرالجيد،التمرمنطن002).00سنوياتنتج

.للخارج

وأهميةشهرةلهالسلطةشماليفياحمانياوالليمون

الهندوجوزالموزمثلمتميزةشواكهفهناكجنولهافيأماتحارية،

000/7مساحةعلىوتنتشرالخضراوات-!.والبابايوالمانجو

بروىالمركزيالتجاريالحي



مسقطةىوالصناعةالتجارةوزارةمبنى

-ج.المحليالاست!لإكحاجة"تغطيوتكادوشتاء،صيفاهكتار

هكتار،000.7كذلكوتغطيأ،البرسيموبخاصةالأعلاف

هناك-د.ابوانيةللثروةا،شناميةالأعدادتكفيلاولكنها

الغذا!ية.الحبوبأممهامنأخرىحقليةمحاصيل

الحيةالحيواناتبعضالسلطةتصا"ر.الحيوانيالإنتاج

أخرىحيةتحيواظوتستوردوالخي!!كالإبلالخليجلدول

منرأس49).00منأكثروبالسدلخةلحومها.لاستهلاك

من481و..و.الماعزمنملإونأرباعوثلاثةالأبقار،

المراعىتكفىلاوحيثالى"بل.من00.49و.الأغنام

ظفارمراعيهدا؟الجائرالرعيفإن،الثروةهذهالطيعية

ضروريا.أمرا،الأعلافتصنيعأصب!(ولذأمباشرا،تهديدا

للغاية.محدودالتجاريهافدواالداجنةالطيورعنأما

،بالأسماكاهابغناالسلطةسواحلتتميز.الأسماك

لايجمعماولىنطن،مليوننصؤطسنوياتنتجأنويمكن

قيمةبلغتوقدطن(.1)571)18ذلكثلثيتعدى

مليون9.51الأسماكمنأم1165عامالسلطةماصدرته

والهاموراكنعدواوالروبيانالثارخةأسماكمنعمانىريال

السردينيكثركصا.القرشوزءعانفوالتونةوالجيزروالسهوة

للماشية.علفالامشخدامهمنه،الكثيريجففالذي

وإنبمآلياء!ظمهوأصبح،كثيراالصبدأسطولتطوروقد

وأكبيرةكاصياتلصيدالبحار،أعاليمنطقةبعديدخللم

السواحلس!كانمعظميمتلككها.القاعأسماكلصيد

ليعودواس،عاتعدةالبحرفيبهايقضونصغيرةزوارف

اليومي.غذائهمفيزلىخلالتي،الأسماكمنبقوتهم

ويأتيبها،لابأسمعدنيةثروةالسلماشةتمتلك.التعدين

بريا،حقلا07منيستخرج!الذيالنفطمقدمتهافي

حقلأ34عنفضلااليحريما،نجاحقلإلىبالإضافة

000،007!اليوميالإنتاجيبلغو.للإنتاجتطويرهايجري

مليون.063"الانحتىال!سلطنةاستخرجتوقد.برميل

962عمان

الفيديو.لثاشاتطريقعنالسيرحركةوضبطمراقبة

تمتلكزالتوما،قرنربعمنذاستخراجهبدايةمنذبرميل

منالنفطويأتي.الاحتياطىمنبرميلمليون005.4

العجلميناءإلىتنقل،الداخليةالسهولفيتجمعاتثلاثة

الأنابيب.منكم007.2عبرللتصدير

قدممليار19إلىاحتياطيهفيصلالطيعيالغازأما

أهمومنحر.والباقيالنفطيصاحبسدسها،مكعب

نهيدهسيححقولثم،جبالحقلفينتيهمكامنحقوله

من%09الكهرباءوزارةوتستهلك.روكرولوسيح

وفيالبحر،مياهولتحليةالكهرباء،لتوليداليوميالإنتاج

ثم،قابوسالسلطانجامعةمثل،والمؤسساتالمنازلمواقد

بصحار.النحاسوبمصانعبالرسيل،الصناعاتمختلففي

السنين،الافمنذالنحاسإنتاجفيشهرةولعمان

العربي،الخليجدوللمعظموتصنعهتستخرجهكانتعندما

تبلغصافيانحاساتنتجوهى.الأدنىالعراقوبخاصة

والعرجاالأصيلمناجممنعامكلطن000.51كميته

بالنحاسغنيةركائزوجدتكماصحار.بولايةوالبيضا

ويص!.ينقلبولايةالسافلوجبلالراكىمناجمفى

حالياالحجريالفحمويوجد.طنمليون02إلىاحتياطيه

والوافي.الكاملبولايةمصاويوواديفاو،واديفي

مواقيفيالكرومخاممنطنمليونينحويوجدكما

مليونإلىإضافةهذا.الأفيوليتصخورتوجدحيثكثيرة

رأسمنطقةفيالمنجنيز،احتياطىمنطنمليونونصف

القابل.بولايةالحمةوجبلالحد،

مليون1.2منالإجماليالوطنيالنابخقفز.الصناعة

عمانيريالمليون8042.إلىام759عامعمانيريال

بحيث،التصنيعفىسريعتقدمعلىيدلمماأم،599عام

وتوجد.الإجمالىالوطنىالنابخمن%6.4يمثلأصبح

تكاليفهابلغت،مسجلةصناعيةمنشأة6483

عمانى.ريالمليون104الاستثمارية
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ءخ!!ا-!ح!ح!

لأ*ع!ح!لى

النباتيةالزيوتلتعبئةمصنعمنجانب

الإنتاجتدعيمإلىالختلفةالتنميةخططوتهدف

الضروريةالحاجاتأولأيغوبحيث،الصناعي

ولوازموالملالس،الأدويةواالاغذيةصناعاتمن،للمواطنين

محليا،المتوافرةالخامالموادعلىيعتمدومعظمهاالبناء،

للتصدير.وثانيا

مراكزفيالصناعةنشرإلىالتنميةخطةتهدفكما

الصناعيةكالمنطقةبمسقطالرمميلمنطقةغيرجديدة

وثالثةصلالةفيبريسوتوأخرىصحارمدينةبشمالي

والتقدم،العملفرصلإتاحةوذلك.وغيرهابنزوى

الختلفة.الدولةأقاليمفيالمعيشةمستوىورفعالصناعي

شبكةووجود،والنظامالأمنلامشقراركان.التجارة

التجارةتقدمفيأعضلا"المواصلاتطرقمنجيدة

عام9838المشارلإلتجاريةأصئكددحتى،الداخلية

وشركاتشرديةمشروعاتعلىاشتملت،أم!69

مساهمةوشركاتالمسؤوليةمحدودةوضركاتتضامنية

خارجمشروعا2482المشروعاتهذهبينمن.عامة

مسقط.فيمشروعا3567والعاصمة

،أم599عامللسلطةالإجماليالوطنيالنابخبلغ

مجموعتينمنيتكونوهو.عمانيريالمليون8.52288

هما:كبيرت!ت

.الخزفصناعةفىالحزالصدولال!يستعملغمانىحرفى

ريالمليون.0253ر)6نفطيةعيرقطاعاتأولآ:

5.61%(.أيعمانى

عمانى،ريالمليون2..380)2اضعديناقطاعاتثاليا:

،38%(.هأي.طبيعيغازوالباقينفط78.06.1منها

ميزانيةفيالإيراداتإجماليبلغ.الإيراداتإجمالي

منأكثرأي.عمانيريالمليون349.1أم699عام

النفطمن76%.2أساسعلىدولار،ملياراتخمسة

.الأخرىالمنتجاتمنوالباقيدولار(مليار)3)876

الصادراتمجموع.أم159عامالخارجيةالتجارة

دولار(مليون6)1)33.عمانىريالمليون332.2

التالي:الوجهعلىمقسمة

نفطعمانىريالمليون2.8281.

معدنيةومنتجاتمعادن،،،،،،9.14

حيةحيوانات،،،،،،34)89

منسوجات،،،،،،46.32

يأ.عمانيريالمليون1..2633الوارداتمجموع

والمعداتالآلاتفىوتتمثلدولار(،مليون592.4)3.

والإلكترونياتوالكيميائياتوالمركباتالثقيلة

الغذائيةوالموادالصناعيةوالنباتاتوالتبغوالمشروبات

الحية.والحيوانات
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ودولاليابانعما)طنفطق!حتوردالتيالدولأهمومن

متطلباتهاء!انمنهاتستوردالتبالدولأما.أوروباغرب

(%)8.23المت!دةالعربيةالإماهـاتدولةمقدمتهاففى

اليابانفيها،الاستيرادموانئولت!ددالبريواتصالهالقربها

المتحدةالولايات%(،أ0.)5المت!-ةالمملكة%(،أ5)7.

العالم،دولبقية3ب%(1.5)ألمانيا%(،6.)5

يخيةرتاةأنبذ

وتدل.مجانباسمالتاريخفيعمانمنطقةعرفت

والأسلحةأرياونظمالحجريةوالأدواتالفخاريةالأواني

نأتؤكدحضى،ريةمظاهرو-خودعلىالاثارمنوغيرها

بلادشملت،التيالقديمةاطضارةمنجزءاكانتعمان

القرنفيأ!نداوشرقي،أفغانستانإلىوامتدادهافارس

احتلاله-بعدالأكبرالإسكندرزحفالميلاد.قبلالثالث

شعرلأنه،فارسإمبراطوريةلمهابرحةشرقابجيشهلمصر-

الفرسبقيطا،،بالخاطرمح!!فبمصرمقامهبأن

وبذلكالأ/حمر.للبحراصشرقيةاالسواحلعلىمسيطرين

فيالفرسة!رةمنكافةاطنميجومنطقةعمانتخلصت

الميلاديةاغروناوشهدتالميلاد.قبلالثالثالقرنمنتصف

الخليجععلىللزحة!الفرسمنعديدةمحاولاتالأولى

،الفرسه!تهماتأمامصمدواالعرربأنإلا،وعمانالعربي

إليريا.الإسلام:دجيءإلاالمنطقةهذهتستقرولم

هجرتينكأط!لمنعمانمنط!لةإلىالعربجاء

عنبحثاحولها(وما)نجدا!ربيةاالجزيرةقلبمنإحداهما

والهجرةبالنزارلبنهؤلاءويعرفوالماءالكلأمواطن

بعضطاجرتفقد،العربيةالجزيرةجنوبمنالأخرى

جرفهأنبعد،مأربسدانهيارإلمعمانإلىالعربيةالقبائل

الكريم.القرآنحكاهاالتىالمش!صرةالقصةفىالعرمسيل

باليمنيين"دؤلاءويعرفقرونثماني،الرحلةهذهامشغرقت

عريؤا.تراثلإحياءحديثمعمار

خارجمنأخرىجماعاتوفدتكما.القحطانيينأو

ودانتاللسانعربيةعمانيةوأصبحتالعربيةالجزيرة

الساحلمنوفدتالتيالجماعاتوأهمها،بالإسلام

والباكستانيين.الهنودعنفضلاوزنجبار،لإفريقياالشرقي

،م621هـ،7سنةفى!ويى.الرسولعهدفيعمان

فىللدخوليدعوهموالرؤساءالملوكإلىعلش!الرسولأرسل

جيفر،لهمأرسلالذينالملوكبينومنالجديد.الدين

إلىالعاصبنعمرووصل.عمانحاكمالأزديالجلندي

فيهايدعوهجيفرإلىكل!س*اللهرسولمنرسالةيحملعمان

أخوهوتبعهإسلامهأعلنالرسالةجيفرقرأولما.الإسلامإلى

بذلكجيفريكتفلم.العاصبنعمرواستقبالوأحسنعبد

يدعوهملعمانالمجاورةالمناطقإلىقبلهمنرسلاأرسلبل

إلىالمناطقهذهفيالعربأكثرواسمتجاب،الإسلامإلىفيها

الإسلامدعوةعمانفيالمقيمونأغرسارفض.الدعوة

عقدثم،عليهموانتصرالعربمنمعهبمنجيفرفقاتلهم

.عمانتاركينبلادهمإلىيخرجواأنعلىصلحامعهم

الدينشعائرأهلهايعلمبعمانالعاصبنعمروأقام

الصديقبكرأبيمنرسالةجاءتهحتىبهاوظلالإسلامير

ومعهالمدينةإلىعمروفعاد،ع!ض!لمح!الرسولوفاةنباتحمل

علىالأمرليعرضواقومهوبعضالجلنديبنعبدالله

.عمانعلىواليايراهمنليختاربكرأبى

اللهرسولخليفةأكرم.الراشدينالخلفاءعهدفي

علىوأخاهجيفروولى،عمانأهلوفادةالصديقبكرأبو

عثمانعهدفيوفاتهماحتىبعملهمايقومانوظلاعمان

ظهرتبكر،أبيعهدوفي.عنهاللهرضيعفانبن

فيوظهرت،العربيةالجزيرةأجزاءبعضفىالردةحركات

حذيفةبقيادةجيشابكرأبوفأرسلالتاجذيبزعامةعمان

بعدآخربجي!شجهلأبيبنعكرمةبهولحق،محصنبن

الإسلاميالجيشوتمكن،الكذابمسيلمةعلىقضىأن

بنعمرعهدوفيدبا.موقعةفيالمرتدينعلىالانتصارمن

،عمانصدقاتعلىالعاصأبيبنعثمانعين،الخطاب

.فارسبلادإلىالخليجبعبورعليهأشارالذيوهو

الخوارجنشاطعمانشهدت.الأمويالعصرفي

أبيبنعليجيشأمامهزيمتهمعقبإليهاجاءواالذين

أمرآلأنبعد.النهروانموقعةفيعنهاللهرضيطالب

الحقيقىعداءهمالخوارجأعلن،الأمويينإلىالخلافة

منكبيروعددالخوارجوتجمع،سفيانأبيبنلمعاوية

عمانأهلوأعلن،مويينالأضدلعمانالأصليينالسكان

عنبعيدةعمانوظلتالأمويةالخلافةعناممتقلالهم

.مروانبنالملكعبدعهدحتىدمشقفيالمركزيةالسلطة

يوسفبنالحجاجاتجه،مروانبنالملكعبدعهدفي

لسلطةعماناستعادةمنتمكنعمانإلىكبيرلجيمق



غمان632

الحجا!وأستعملزنجبار،إلىالجلنديآلوفر،الأمويين

منعددوتوالى،عمانعلىوالياالمجاشعيصبربنالخيار

.عمانعلىال!مويينوللاة

بنعمرعينالعزيز،عبدبنعمرالخليفةعهدفي

سيرةالناسفيفسارعمانعلىوالياالأنصاريعبدالله

تنحىبعدهاعمر.الخليفةوفاةحتىبهاوظل،حسنة

قائلاالمهلبب!زيادإلىأصسلطةاوأعادمنصبهعنالوالى

بها.فشأنكقومكبلادالبلادهذه:له

فىالإباضيونعاكأ.عمانفيالإباضىالمذهب

قام.إباضبناللهعبدأتباعمنأكثره!اوكان،عمان

النشاطضدأ!سكرياالصراعفىكبيربدورالإباضيون

فيالوطنيةالأمانىامتزجتالحديثالعصروفى،الأموي

فكرالامتزاجهذامنوانبثق،الإباضيبالفكرالاستقلال

الحاضر.العهدحتىالتاريخذلكمنذعمانيسودجديد

هوالإباضيالمذهب"كانعمانسلطنةكتابفىوجاء

فىبينهمووحدالعماني!ت،قلوبأضاءالذيالنبراس

ال!!احهذافىالعمانيونوكاناستقلالهما،لنيلكفاحهم

واستقلاأ!ها".عقيدتهمعنالدفاعفييستبسلون

بالحلافةعمانأرتباطيط!!أء.العباسيالعصرفي

حيث،دشؤونهمالعماليوناستقلمافسرعانالعباسية

وعقدت،بينهممنحاكمهميكونأنفيرغبتهمأكدوا

عامجلنديبنجيفربنمسعودبنللجلنديالإمامة

بنحازمبقيادةجيشاالسفاحالعباسأبوأرسلهـ.أ25

وقتلعليهما،الانتصارمنتمكنالعمانيينلقتالخزيمة

وتركت،السفاحماتثمالخيمةرأسمعركةفيإمامهم

الولايةوعادتاهـ.45عامحتىوالبدونعمان

المتكررةالعباسيينمحاولاتوفشلتأخرىمرةللعمانيين

مميطرتهم.إلىعمانلاستعادة

ثمالأمر،أولفيبالانتخابالإباضيةالإمامةكانت

نبهانبنيعهدفيمراتثلاثالوراثيالنظامإلىتحولت

حتىالإباضيةأئمةحكمواستمر.والبوسعيديينواليعاربة

حتىاستمرالذيأم705عاملعمانالبرتغالىالاحتلال

فيالمظلمةبالعصورسميتالتيالفترةوهى،ام462عام

تمأنبعداليعاربةإلىأم249عامالحكمانتقلثم.عمان

للمذهبعمانوعادت،البرتغاليالمستعمرطردلهم

الذيمرشدبنناصرالإمامقيادةتحتأخرىمرةالإباضي

تعاونمنواستفاد،البرتغاليينلمقاومةواتجه،الصفوفوحد

بامتلاكاليعاربةحكمتميز.البرتغاليينضدوالفرسالإنجليز

،والحصونالقلاعشيدواكما،ضخموأسطولقويجيعق

المقاومة.فتراتخلالالمستعمردمرهماتعميروأعادوا

حكمإلىبوسعيدآلجاء.عمانحكمفيبوسعيدآل

ويعود،الآنحتىزالواوماام174هـ-أ541عامعمان

مستشاراعينالذيسعيد،بنأحمدإلىبوسعيدتاريخ

فلما،أليعاربةمنعمانحكممنآخر،سلطانبنلسيف

بنسيفالحاكموضعفالبلادفىالأموراضطرابرأى

،الصفوفتوحيدعلىعمل،عهدهفيالبلادوتفتتسلطان

ذلكإثروعلىبالبلاد،الموجودةالفارسيةالقواتعلىوقضى

الأمرآلحتىبوسعيدآلمنالأئمةوتوالىللبلاد،إمامابويغ

خطواتبالبلادخطاالذيسعيدابنقالوسللسلطانالان

تاريخ.،عمانالظر:.الحضارةنحوكبيرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالمنظماترمجبارالموسعيديأحمد

الخليجيةالممظماتسلطانبنسعيدآسيا

العربيةالممظماتسلطادل!سيفإفريقيا

فيالأثريةالمواقعصحارالبري

العربيةالجزيرةصلالةالعربيةالدولجامعة

فيالبريالنباتصورالثاليةالحليححر!

العربيةالملادتاريخ،عمارفيالبريالحيوان

النفطسعيدب!قابوساعرليةاالرود

اليمنمسقطاحردىاالحليع

رتلحواا

الموضوعصرعا

الحكمنظام-ا

السكان-2

السطح-3

الداحليةالسهولهـمسندمممطقة-أ

الساحليةالحزر-وعمانحمالمحموعة!-

المناخ-زظمارجبالسلسلةح

ا!ساحليةاالسهول-د

الاقتصاد-4

الصساعة-جالرراعة

ةرلتحاا-ديرلتعدا!

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

رسمنيعمانلسلطخةوالبريأجحريالموباأثركيفينن

الأمثلة.ضر!مع؟القدممذتسحصيتها

العصور.عبرالعمانيةالموانئت!هورقصةتتبع

الاستقرارمنحديداعهذاأم079عاممندعحالىبدأت

مذبالسلطنةتمتالتىالإنجازاتأ!اتبيرأمثلةاضر!.والتممية

.اليوموإلىالتاريحذلك

العمانيين.حياةدىكبيرةأهميةالأسماكوصيدللزراعه

نجاحها.علىساعدتالتيوالظروفممهماكلدوراشرح

العمانية؟النفطحقولأهموما؟اليومعمارصادراتأهمما

عمانية.مدنخمسأهمص!تبا

.عمانميعليها!رددأنللسائحيمكىاقيالمواقعأ!اادكر

اشرح.العربيةالحزيرةشبهفيالمناخالمتموعةالبلادمرعمادتعد

ذلك.

عماد؟!ي-الصغيرةالق!وات-الفلحادعىتعرلصمادا



عمانسلطنةتاريخ

دولإحدىوهحط،عربيةدولةعماز!.داريح،عكمان

الجزيرةمنالشرؤىالجنوبيكنالرفيتقع،العربىالخليج

تاريخفيبلعمار،تاريخاليال!يأثرهالموقعولهذا.العربية

العماليقشيقةالس!الأزمنةفىبهـ،أقامبها.المحيطةالمنطقة

وقبيلةأسلطخةااسمعنهاأخذالتىهودبنعمانوقبيلة

إليهاهاجردم،الكريمالقرآنفي،ذكرهاوردالتيثمود،

وغيرهم.الأزدمر،القحطانيينالعرببعض

لهاوكانتوالمحيطا!طالبحارالعمافينرالسفنجابت

الجزيرةشبهبلدانوبقيةالعربيالخليجبمعديدةاتصالات

تجاريامركزا،جعل!مماآسيا،وشرقيإفريقياوشرقيالعربية

إفريقياوشرقىالفرعونيةمصرمنتجاتبينيجمعمرموقا

منالرافدينوبلاداوالهندال!كمينومنتجات،ناحيةمن

والزراعيةوالبحريةالتجاريةومنتجاتها،أخرىناحية

.اللبانوخاصة

القديمءنممانتاريخ

.مجانباسمالقديمالتاريخةيعمانمنطقةعرفت

منوالأكاديةالسومريةا!نقولقفيالاسمهذاوردفقد

لألفامنذ،وملوؤطودلمون(يمالفلى)العرا!تىلرافديناوادي

تشملدلمونأنهوالانوالم!روفالميلاد.قبلالثالث

الجزيرةوساحلفيلكةجزيرةتشم!ءكماالبحرينجزيرة

وإنالهند.أخ!افالمرجحملوقاأمالهما.المقابلالعربية

معلومة،غير)عمان(لمجانالفديمالتاريختفاصيلكانت

فيأساسيةلمو/ادمصدراكانتأنهاهوفيهشكلافمما

التيللموادمههساتجارئاووسيطا،الرافدينوادياقتصاد

()عمانكلجانعرفتفقد.الرافديالاقتصادعليهاانبنى

الاتيةالسفنأما.الرافديناديلموتصديرهالنحاسلمانتاج

كانتفقدودلمون)عمان(مصانمنالرافدينواديإلى

تجلبكانتحيثملوقامعالتجار!بالوسيطدورتؤدي

والبصلوالعقيقالديوريتو-خجرالنحاسالرافدينلوادي

منالمستوردالسابماخشبنو!،والأخشابوالتوابل

السفن.ليناءفيكبرىأهميةذاالهند،

منطويلةلةترةعمانعنالتارفيخيةالمصادرتسكت

عنبمعزلوقوفهـطيعنيلاالسكوتهذالكن،الزمن

والجزيرةال!سبيالخليجاصنطقةفىالتاريخيةالأحداث

واسياالهندبينالصلاتفىالمنط!سةهذهلأهمية،العربية

جهةمنوأوررباالشرقفياالقديموالعالم،جهةمن

بتجارةمصرفيالمتأخرينأبلمالمةااهتمامونتيجة.أخرى

إليه،الهندتحارةتحويلفي3منهأملاالأحمر،البحر

633يخرتا،نغما

علىالعمانييندورتنشيطفيوسواحلهمموانئهمساعدت

معالبطلميةمصرتجارةفىالهنديوألمحيطالعرببحر

بينلتوسطهاعمانمنطقةأهميةتزايدأنيبدوكما.الشرق

رأسالفرتييناحتلالإلىأدىالأوسطوالشرقالهند

منطقةمركزصحار،منطقةواتخاذ،.مق041بعدالخليج

الفرساهتماموزاد.مرموقكمركزعمانفيالباطنة

دولةوحلولم225نحوالفرتييندولةسقوطبعدبعمان

هيالساسانيينسياسةكانتفقدمحلها.الساسانيين

العربيالخليجإلىالأحمرالبحرمنالهندتجارةتحويل

السيطرةمنلهمبدلاكانلذا.أخرىمرةعمانوخليج

كانالحرير،تجارةانتعشتولما.عمانموانئعلى

إليها.والبحريالبريالطريقينعلىمسيطرينالساسانيون

إلىعديدةعربيةقبائلنزوحعنالتاريخكتبتروي

وقد.القدمفيموغلتاريخمنذفيهاوالاستقرارعمان

الكبيرالانهياربعدخاصةاليمنيةالقبائلهجراتكثرت

أواسطفي،الإسلامظهورقبلحدثالذيمأربلعسد

.الميلاديالسادسالقرن

وقويةمنظمةهجرةأولأنالتاريخيةالمصادروتذكر

كانالذيفهمبنمالكقيادةتحتكانتالتيتلكهي

بنتبنالشرثبنأزدنسلمنالأزديةالقبائلإلىينتمى

سبأ.بنكهلانبنمالكابن

وعمانالفرس

أششهرفقد،القديمبالعالمقديمةصلاتلعمانكانت

بعيد.زمنمنذوإفريقياآسيامعوأتصلوابالملاحةالعمانيون

كماالإيجابيةاثارهوآسياإفريقيامعالاتصاللهذاوكان

البلادتلكأمامعمانفانفتاح.السلبيةالاثاربعضلهكانت

فيها.والقوةالضعفمناطقيعرفونالأقطارتلكحكامجعل

حتى.مق795عاممنعمانحكمالفرساستطاعفقد

مأربسدانهياراتأحدفيهحدثعاموهوام2.عام

فحرربعضهاواتجهاليمنمنالعربيةالقبائلتفرقتحيث

مزونمنجديدمناسمهاوغيرالفرسحكممنعمان

اسمهاإلىالفرسيسميهاكانكما(الممطرة)السحابة

عليهالخليلإبراهيمبنعمانمنكلإلىنسبةعمانالقديم

الرحمنخليلإبراهيمبنيخثانبنسبأبنوعمانالسلام

.عمانفيمدينةبنىمنأولإنهقيلالذي

عمانإلىفهمبنمالكسار.عمانعنالفرسجلاء

الذينبالفرسواتصلالجنود،منآلافستةرأسعلى

فيريسوتمنعمانعلىلمملطانهمبسطواقدكانوا



يخرتا،نغما634

اخشرقيةالمنطقةساحلعلىقلهاتإلى)ظفار(الجنوب

عارضولمابها،ليستقرعمانإلىمالكجاء)صور(.

توصلعنيفقتالولعد.للقتالالجانبانامشعدذلكالفرس

بأنيقضيمعهماتفاقإلى-الفرسهزمأنبعد-مالك

نأمنوبدلآالتارب.ذلكمنعامخلالالبلادمنيرحلوا

فوصلتهم،فارسمنإمداداتطلبواالخروجفييبدأوا

بينودار.أخرىمرةوأتباعهفهمبنمالكلحربواستعدوا

منحضيرولجأ.مالكبانتصارانتهىشديدقتالالجانبين

أ!كمافاستولى.لبلادهمبهاوأبحرواسعفنهماإلىالفرس

خثفهااكتىوالممتلكاتا!الأمواجميعوغنمعمانعلى

إلىأصقدا!صاماأنالتاهـيخيةالمراجعوتذكر.الفرس

أسسنمنبارأوصلبىاده!وزرفحساهمالفرسمنالأسرى

منرهاحاووماعمانعلىحاكماوأصبح.بلادهمإلى

حسنة.سياسةوساسها،الأطراف

فيها،عددهموكثرعمانإلىالعربهجراتكثرت

هناكيكنول!ا.البحرينإلىعمانمنبعضهموانتقل

لنمالكإلاالمنطقةتلككلفىقويملكولاسلطان

معهأقامأنهفهمل!مالكتصرفحمسنزهير.ومن

لألنائهايكونأنأبوهاوطلب.ابنتهوتزوج،وديةعلاقات

بنمالكافهتورهـها،منالأبماءاسائرعلىالتقديممنه

سنة،ممبع!تعمانفهمبرتأ!كماوح!ص!.ذلكعلىفهم

،الإسلاماقبا!اهلكفيأحفادهأغرساونازع.أبناؤهوخلفه

يح!صمانظلاأطذيناالجلنديابنيإلىالأمرآلأنإلى

.الإسلامظهورحتىعمان

الإسلامتستقبلعمان

إلىبرسالةالعاصبنعمروعثثورمحمدالنبيأرصعل

إلىيدعوهماالجلنديابنيعبدوجيفرعمانملكي

!بعمرووتولى.عمانأه!!وأسحلمأسلماوقد.الإسعلام

اكمبيتوفيولماعئهممر.أخبياوفاةحتىعمانحكمالعاص

أبيالخليفةلمبايعةالمدينةإلىالعاصبنعمروذهبعثهول

بكرألووحضب.العماني!تمنوفدومعهعنهاللهرضيبكر

ابنيإلىحكمهمأمررترك،وشكرهمالعمانيينإلى

أهلهامنالصدقاتأخذلهماوجعلوجيفر،عبدالجلندي

عفاد،بنعث!انخلافةخلالعمانوحكم.أجهإوحملها

.الجلنديبنعبدبنعباد،طالبأبيابنوعلي

أبيبنمعاويةإلىالأمرووصول،الفتنةوقوعوبعد

الملكعبدتولىولما.عمانعلىسلطانلهي!شلمسفيان

أرسل،العراقأرضعلىالحجاخ!وامشعملاللأمرمروانالن

وتكررت،العمانيونفهزمهعمانإلىجيشاالحجاج

وكانوا.أميةلبنيالمصرتمحتىأخرىبجيوشالمحاولات

.الحكاممنيرونمنعمانعلىيستعملون

جناحالمنصورجعفرأبوامشعملأحباسياأحصرالدألاو

الإمامةبعدهوتولى.عمانعلىالهنائيقيسبنعبادةبن

فيالأباضيالمذهبلقوةسبباوكانمسعود،بنالجلندي

أباضبنعبداللهمناسمهأخذالذيالمذه!وهو،عمان

ممنعمانإلىالأتباعمنالكثيرالحينذأ!كمنذواستقطب

القرامطةواحتل.واليمنوحضرموتأجصرةامنإليهاجاءوا

تولىأنوبعد.العباسيينوقاومواعمانالوقتلبعض

.عمانضمشاءوام459عامبغدادفيا!-اأجويهيونا

أرسلثم،م659عامعمانإلىحملةالدوأ،معزفأرس!!

البويهي.النفوذتحتعمانفألقى666ء،عامثانيةحملة

منهـ(4)47أم550عامعمانأحسلاحقةاشهاجم

عامإلىوحكموهاعليها،واستولوااطخليجاكشرقىأسساحا!ا

علىحملةهرمزأمراءقادأم،621عاموشأء.13د

عربأصلمنهؤلاءهرمزأمراءوكان.احتلوهارعمان

قوةبوصفهانبهانبنوقبائلوظهرت.فارسوساح!عمان

الحين.ذلكفيعمانفى!مياسية

فاستمرواالنبهانيةنفوذكسرالإمامةتستطعول!

نفوذمنطقتيإلىعمانانقسمتر،قرونأسدةيح!صمون

والهناوية.الغوافرب!توطائفىقبلي

عمانفيالأوروبيون

منالشرقإلىوصلمنأولهماأجوناكبرتغاصان

علىوبتعرفهم.للتجارةأ!ندانيقصدرو!صانوارزبي!ت،الأوا

خطوطلتأمينعليهاأصسيطرةاقررواالمتمجزوموقعهاع!ان

موقعفلعمان.كلهالخليجمنطقةوفيالهمد،إلىتجارتهم

الحواجزتحدهاحيث،متينةحصانةوللبلدمتميز،جغرافي

والجنوبوالشرقالشمالمنمحاطةفهيبمالطهبيعية

محاطةوهي،العربيوالبحرعمانوخليجالعربيبالخليج

أما.الخاليللرلغامتداداتعدالتيباشمالالغربجهةمن

هىالأولىالمنطقة:أقسامثلاثةإلىفتمقسمأرضهاطبيعة

وهيكمأ،007بطولالساحلعلىتقعالتيالمنطقة

هذهوفي.الجبالمنطقةهيالثانيةوالمنطقة.خصبةمنطهقة

المنطقةفهيالثالثةالمنطقةأما.وعرةعاليةجبالالمنطهقة

مظاهرفيهاتقلقاحلةجرداءمنطقةوهي.الصحراوية

المطلوبة.الحياة

فاحتلواالبرتغاليينالخصبعمانساحلحذبوقد

للمستعمريستسلموالمالعمانيينأنعيرأم705عامالبلد

وأخرجوهمالبرتغاليينوحاربواواتحدواقواتهمجمعوابل

منذلكبعدعمانسلطانوامتد.أم065عامعمانمن

الساحلإلىالهنديالمحيطفيآلممياغربجنوبسواحل

التجاريةالمراكزمنعدداالعمانيونوأقام.لإفريقياالشرقي

.للوشعمتانفيومكرانوجوادرإفريقيافي
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زنجبارفيالعمانيون

تاريخمنذوآسياإفريقيابينتتنقلالعمانيةالسفنكانت

)منالعرببع!نح!استقروقدأر.والت!التجارةتحملقديم

بعضمعهماستةركماإفريقيابشرق(وغيرهمعمانيين

يعرفونمنفكوذواهؤلاءكلواختل!ا.والإيرانيينالهنود

إفريقيا.شرقفيبالسواحليينالان

،الإسلام،غهوربعدإفريقيافيالعمابينعددازدادوقد

عامزنجبارويعمانحكامفأوام،الأمويةالدولةوبروز

م،973هـ،أ22عامأخرىمجموعاتولحقتهم،م684

المهرامنوبالذاتاليمنأهلمنمجموعةوهي

وسقطري.وحفكرموت

علىوالملاحةأالتجارةعلىيعبسونالبرتغاليونكان

الإنجليز!اربهموقد.والاامميويةالإفريقيةالسواحل

وفي.ام622عامهرمزجزيرةفيمعقلهمفيوهزموهم

علىإمامابياليعممرشدبنناصصانتخبام462عام

مميفبنس!طاناليعربيمرشدبنناصروأعقب،عمان

البرتغالييندطردأنالأخيرواهـشطاع.ام946عاماليعربي

إفريقياشرفولعمواحلالهندحتمءوطاردهممسقطمن

الإفريقيةالى،طقمنوغيرهاوكجةزنجبارمنوأخرجهم

لاسيوية.وا

مستنجدينالبرتغاليفيعلىدارواقدممبساأهلوكان

زنجباري!شكمونالعمانيونضمرواس!.لحمايتهمبالعمانيين

لأمدعليهامسيمارةالإفريقيةالسوأصلأساطيلهموتجوب

زفيبار.:نظرا.الزمنمنطويل

الاستقلالمابعد

أسرةحكماظ!!تحتعمانبلادأراضيأتحدت

عاممنذلكل!انالأسرةهذهح!صمبدأوقدالبوسعيد.

لآأسرةظلفي،اليومإلىيحك!ونهاولازالوا،أم447

وتغير،وعمانمسقطهوالبلادأسموكان.الحاكمةسعيد

،عماندلطنةاسمهااجصبحأم079عامالاسمهذا

مسقطوأص!سحتالمعتاد،الصحيحالبلادأسممعأتفاقا

العاصمة.

عامفىمإلبريطانييناتفاقاتوقصقاقدالعمانيونكان

هدفوكان.البلدينبينالعلاتاتنوعتحددام897

المحيطفيالملا"حةعلى/سيطرتهمضمانهوالأولالإنجليز

إنجلترايربطالذيالتجاريالبحريالخطوسلامة،الهندي

لهم.التابعةالشرقيةالهندشر!،أعمالوتسييربالهند

العسكرية.وأساطيلهاالبحرية،بقوتهعمانأشتهرت

التجارةتنقلالبحار،عبابكأخرالكبيرةسفنهاوكانت

تلكأنغيرإفريقيا.و/معواحلالعربوبلادالهندبين

الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةمنذتقلبدأتالسفن

المنطقة،إلىالكبيرةالأوروبيةالسفنوصلتصن

وكانت.التجارةنقلفيالمحليةالسفنعلىوطغت

بالطاقةوتدفعبمحركاتتعملالأوروبيةالسفن

فائقة.سرعةولها،البخارية

لعمانالحديثالتاريخ

تولىعندما،أم079عاممنيوليو23يوميعتبر

انطلاقبدايةالبلاد،حكمسعيدبنقابوسالسلطانجلالة

فيالحياةمظاهرانتقلتحيثالحديثةالعمانيةالنهضة

لهاعصريةدولةإلىقديمةدولةمنحقيقيةنقلةالبلاد

وصحيةتعليميةمنالختلفةومؤسساتها،الإداريةأنظمتها

إلىإضافةوكيرها.واقتصاديةوسيامسيةوتجاريةوزراعية

علاقاتإيجادفيحديثانهجاانتهجتقدعمانفإنذلك

خاصة.بصفةوجيرانها،عامةالعالمدولسائرمعمتينة

عنها.المنبثقةوفروعهاالمتحدةالأمفيعضواأصبحتفقد

عامة،العربيةالدولمعوطيدةعلاقاتأقامتأنهاكما

ما819عاموفي.العربيةالدولجامعةإلىوانضمت

العربيةالخليجلدولالتعاونلمجلسالمؤسممينمنكانت

الدفاعومنهاالمجالاتمختلفتعاونهيشملالذي

سعيد.بنقابوسانظر:.المشتركةوالمشاريع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

صحارالعرليالحليجالبوسعيديأحمد

عمانرزنجاإفريقيا

سعيدلنقابوسسلطانبنسعيدالبرتغال

مسقطسلطالىبنسيم!التانيةالحليجحر!

الموضوععناصر

القديمعمانتاريخ-ا

وعمانالفرس-2

عمارعنالمرسجلاء-أ

الإسلامتستقبلعمان-3

عمانفىالأوروبيون-4

زنجبارفىالعمانيون-5

الاستقلالبعدما-6

لعمانالحديثالتاريخ-7

أسئلة

قديما.عمادسكنتالتيالقبائلأهمع!تحدت

؟عمانح!صمإلىالوصولمنفهمبنمالكتمكنكيص

الإسلامانتشارفيالعمانييندوروماعمانالإسلامدحلكيف

المحيطة؟الماطقفي

والبرتغاليين.العماليينلينالصراععنتحدث

تحدت!!ريقياشرقيفيالإسلامنشرفيلارزدورللعماليينكان

بإيجاز.الدورهذاعن

.عمانتاريخفيحضاريةنقلةسعيدبنقالوسحكم!ترةتعد

ذلك.اشرخ
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العربى.الخليجانظر:.خليج،عمان

وزارةتعينهالقريةرجالأحدعدىيطدقدقبالغمدة

وبصيرةقويةبشخصيةويتمتع،الناسينتخبهأوالداخلية

أجلدتهحاكماالرحلهذاويكون،راجحوعقلبالأمور

المزارع!ترأ!ائلاتال!تالأصاممتتبابعنمسؤولآ

أطارئةاالمنازعاتفضبهيناطكماالقضايا،وأصحاب

على(ومعنوية)ماديةفوريةعقوباتوفرضالعرفبويق

وأغنىأكبرمنالعمدةيكونماوعادة.المدانأوالخطئ

ومروءةقويةوشخصيةطيبةبسمعةويتمتعالقريةعائلات

رجلويساعده،بلدتهوأه!!قومهبينمسموعةوكلمته

يعينوقدالبلدشيخأوالعمدةبنائبيعرفماعادة

يسمىبمايرأسهمالخفراءمنوفريقاعنهنائبينرجلين

يقومونالحفيفةالأسلحةرأجنادقبامزودينالخفراءشيخ

ارت!صابلنعوضواحيهاأصبلدةاداخلليليةدورياتبعمل

أمحمدةاووأهلها.أغريةاأمرعلىالحفاظولضمانجريمةأي

أحيانفيينفقأسذياهوبلالدولةمنراتبايتقاضىلا

يسعىوجيهااجتماعيامنصباالناسبعضيعتبرهإذكثيرة

ضئيلة.ل!ضهامرتباتفيتقاضونالخفراءأما.له

وزارةإلىفترةكلعاماتقريراالعمدةيقدمماوعادة

لهاالتابعالمديريةأوالمركزشرطةضابطفيممثلةالداخلية

زياراتبعملأحيانايقومالذيالمأموريسمىماأو

أحوالعلىيطمئنحتىالعمدةمعمرتبةأوللبلدةفجائية

البلاد.

العمدبةنظامأنأسدراساتابعضأوضحتولقد

اغرنامشواتمنتصصفيخصوصا-كبيرحدإلىلمماهم

ومئالبلادمنكثيرفيالأمناستتبابفى-العشرين

وفضمئازديادهاأومنها،الحدأوالجريمةانتشار

القضائيةالسلطةكاهلعنتزاحالتيالأوليةالمنازعات

وإدارةالقضاءبشؤونالمتعلقةالأمنيةالأمورهذهآخرإلى

والسعوديةمصرفيمنتشرامازالالنظاموهذا.القرى

ثمالسودانفيقديماوكان،الأخرىالعربيةالبلادوبعض

العربيالمغرببلادبعضفىيطلقالعمدةولفظ.ألغي

عنيختلفأنهغيرالحكومةتعينهرجلعلىتونسمثل

قائمارجلالبلادهذهفيالعمدةإذ،السابقالمعنى

الأردنفيويسمىعليهاحاكمامنهأكثرالناسبمصالح

انحتار.وفلسطين

رئيسعلىيطلقلقب.الغربيةالبلادفىالعمدة

ما،بش!صلويعد،قريةأومدينةأكانسواءالمحليالإقليم

وأالمدينةأوالضاحيةأوالقريةشؤونإدارةعنالمسؤول

يحتارهأنويمكن.البلديةرئيسأحياناويسمىالبلدية

منعدديقومأوالمباشر،الانتخابطريقعنالمجتمعأفراد

بعضوفى.منهمواحدباختيارالمنتخبينأسمتشارينا

ويعتمد.راتبهبدفعوتتكفل،الحاكمةالسلطةتعينهالبلاد،

،السكانعددحجمعلىالعمدةبهيقومالذيالدور

واسعة،تنفيذيةسلطاتلبعضهمي!ضنوقد.الحكمونظام

المراسموواجباتشكليةبمهامالآخربعضهمايقومح!تفي

.فقصأوالاحتفالات

مجالسبعضدرئاسةيمنحشرفيدقباللورد6العمد

نأالمحليةالحكوميةالمقاطعاتحقومنبريطانيا،فيالمدن

مكانةالملكيالميثاقيمنحهاأنبعدأ!ردعمدةلهايكون

إلىالمقاطعاتهذهيحولأنلل!لكيحقكما.مقاطعة

فيوالمقاطعاتالمدنبعضفإنالسببولهذا.مدن

عمليختلفولا،منتخبونلورداتعمدسولاهابريطانيا

يرأسانحيث،العاديالعمدةعملصاطورداأسمدةا

بهما.النظامويحفظانالمجلسيناحتماعاتعلىيشرفانو

احتفالاتفييشاركأناللوردأحمدةاواجباتمنر

استقبالمنالمدنيةوظيفتهمهاميؤديوأن،عديدة

افتتاحفيالمشاركةإلىالأجانبمنالرفيعالمقامأصحاب

هذهفياللوردالعمدةعلىوتححتم.الكنيسةاحتفالات

تزينهعنفضلاخاصاثوبايرتديأنالمدنيةالمنالعسبات

المسؤولينأشمهرمنلندنعمدةاللوردويعد،اللقببنياشين

كلمننوفمبرشمهروفىمدينتها.مجلمه!ويرأسفيها،

الجديداللوردالعمدةيقومانتخابهسمأنوبعدعام،

جذابموكبوهواللورد،العمدةموكبفىبالمشاركة

اللوردالعمدةيقدم،الموكبهذاوفىاخدد.لشوارعيمر

موكبهيتجهثم.لندنوس!!انالملكأجباركهأطحاسنفسه

رئيسأمامبيانهليلقيالملكيةالعدلمحكمةنحوالرسمي

ثم.الملكيمثلونالذينالاخرينوالقضاةالعلياالمحكمة

قاعةفيلمأدبةلندنأعمالرجالاللوردالعمدةيدعو

منذالصورةبهذهالمنصببهذاالاحتفالبدأوقدالولائما.

التايمز.نهرعلى،ضفافيجرىكانحيثأم،215عام

.اللورداتلندنعمدأشهرمنواحداويتنجتوندكوكان

.دك،ويتنجتون:نظرا

عمر.،ريشةأبو:نظرا.ريشةبوأعمر

644-هـ،)23-39ربيعةأبيبنعمر

بنحذيفة،ربيعةأبيبنعبداللهبنعمرم(.271

من.الخطابأبوكنيته،قريشمنمخزوممن.المغيرة

مدرلحسةزعيم.الأمويالعصرفيالأولالقرنشعراء

بعضالغزلمنالضربهذااكتعسبوقد،الصريحالغزل

بالغزلسميحتىربيعهأبيابنشمعرمنخصائصه

.الغزلانظر:.العمري
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أثرياءمنأبوهوكان،مترفةةنثعفيهاونشأبمكةولد

رأسربيعةايأبنعمرأصبح.والإسلامالجاهليةفيمكة

الغزلفرعو،،دكله،العربيا!صرتاريخفيالغزلمدرسة

الشعرفنونمز،كيرهإلىيئشطرقولم،منابىعدونالصريح

فقاليمدحهأنعبدالملكبنسليما)طسالهوقد.الأخرى

وسيفاالنساء.كانأمدحولكن،الرجالأمدحلاإني:له

ويلهجنلرينه2كنالنساءأنشعرهفىويذكرنفسهيمدح

أنهالنقادبكضوزعمبالقمر،4شبهفحتىإليهوششوقنبه

بصواحبه.ونعسبمماأكثربنفسهينسبكان

حتىوصفأحسنووصفهنالنساءمنبكثيرتغزل

شعرهولكنمنازء.دونالعربيةشعراءأغزلالنقادبعضعده

نأيمكنولذاالنساء.منبهنشغزلفيمنبيناتفاوتايتفاوت

منالمغنينلبرضتلبيةينظمهفني،شعرإلىشعرهيصنف

بعضلأذواقإرضاءأوصواحبهمنالنساءلبعضأوأصحابه

حسياحباتجثلماشمعرهومنالأدواء.أوالشعراءمنمعاصريه

ولهوهمتعتهدرويذ،بإسرافويصفهالجسديالجماليعشق

المتعةوتلكالجمالذلكوأثروأحاسي!4!فموقهويصفبه،

صادفا.حقيقياحبامايصفش!مرهمنيكونوقد.نفسهفي

ويتباينيتنهاوتالحبهذاوكان،وشعورهقلبهعليهيملك

محبوباته.بتباين

وبينبينهالدائبوالحوارألاسخوادكزلهمايميزوأهم

لقائه،فيرغحتهاتبديهـيجعلهاإليهبالحديثينطقها،المرأة

صارحتىصديقاب!ها،بعضمعأومنفردةلقيتهإنتباليولا

المعنىبطلاوةتميز،حبوومحمص،سمرأحاديثضسره

اللؤظ.وسهولةالسبكوحسن

مطلعها:التي4رائيةقصائدةأشهرومن

ةصبكرغادأنتنعمآلأمن

فمهجررائحأمكأ!غداة

فيها:يقول

السرىج!ثىتني"دوران"ذيوليلة

المغررالمحى،الهولشمي!وقد

شفاءتلىللرفاقرقيئافبت

وأنظريطوفمنمنهمأحاذ/ر

منهموالوميستمكنمتى،إليهم

أوعراللبانةلولا!صل!نولي

ورحلهابالعراءقلوصيوباتت

هـ!ورجاءلمنأولي!؟لطارق

عمر.أبو،جماعةابنان!:.جماعةبنعمرأبو

-م584هـ،23.هـ-ق4ا!.الخطاببنعمر

نفيلبناتممطاببنعمر.حفصأبو،المؤمنينأميرم(.464

القرشيقرطبناللهعبدبنرباحبنالعزىعبدبن

بناللهعبدبنالمغيرةبنهاشمبنتحنتمةوأمه،العدوي

وعلى.المغيرةبنهشامبنتحنتمة:وقيل.مخزومبنعمر

ابنةتكونالأولالقولوعلىجهل،أبيأختفإنهاهذا

بينبهفرقاللهلأنبالفاروقعنهاللهرضيعمرلقب.عمه

قال:قالأنهموسىبنأيوبعنويروى.والباطلالحق

وقلبه(عمرلسانعلىالحقجعلالله)إن!س!أدلهرلول

والحفصأبوحفصوكنيته.صحيحلمحاسنادوعيرهالترمديرواه

بدر.غزوةفي!وت!اللهرسولبذلككناهاللأسد،

الفجارقبل"ولدت:قالأنهعنهرويوقد،بمكةولد

النبينعسبمعنسبهويلتقي".سنينبأربعالاخرالأعظم

كعب.صدلهيدفي

النبوةمنستسنةالخطاببنعمرأسلم.إسلامه

رجلاأربعينوبعد،الأرقمدارلج!اللهرسولدخلأنبعد

رجلاوثلاثينتسعةبعدأسلم:وقيل.امرأةعشرةوإحدى

عنويروىرجلأ.أربعينبهالرجالفكمل،امرأةوعشرين

وثلافىن!مةظلا!ا!وررسلمع"أسلم:لظأفعباسابن

جبريلفنزل،أربعينفصارواأسلمعمرإنثم،وأمرأةرجلا

ومناللهحسبكالنبيايهايا):تعالىبقولهالسلامعليه

.46:الأنفال!المؤمنينمناتبعك

بأحبالإسلامأعز)اللهم:يقولعلبالنبىوكان

،الخطاببنبعمرأوجهل،بأبي،إليكالرجلينهذين

عمر(إليهأحبهماوكانالحديثراويعمربنعبداللهقال

عنه،اللارضي،عباسابنوعن.صحيح،سنادالترمديرواه

المسجد،أهلسمعهاتكبيرةالدأرأهلكبرعمرأسلملماأنه

ففيم:قال)بلى(قال؟الحقعلىألسنااللهيارسول:وقال

،سنانبنصهيبوعنظ!صد.ال!رسولفخرجالاختفاء؟

ودعى،الإسلامظهر،عليهاللهرضوانعمرأسلملما:قال

بالبيت،وطفناحلفاالبيتحولوجلسنا،علانيةإليه

يأتيكانممابعضئاعليهورددناعلينا،غلظممنوانتصفنا

بنعليلىقال:قال،العباسبناللهعبدعن.هجرته

إلاهاجرالمهاجرينمنأحداأنعلمتما:طالبأبي

تقلدبالهجرةهملمافإنه،الخطاببنعمرإلامختفيا،

قبلومضىأسهما،يدهفيوانتضى،قوسهوتنكب،سيفه

سبعابالبيتفطافبفنائها،قريمقمنوالملأ،الكعبة

الحلقعلىوقفثممتمكنا،فصلىالمقامأتىثممتمكنا،

لا،الوجوه)قبحت(شاهت:لهموقال،وأحدةوأحدة

ويوتم،أمهشكلهأنأرادمنالمعاطس،هذهإلاالحهيرغم

.الواديهذاوراءفليلقني،زوجتهويرمل،ولده(ييتم)أي

منقومإلاأحدتبعهفماعنهاللهرضيعلىقال

لوجهه.ومضى،وأرشدهمعلمهمالمستضعفين
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معالخطاببنعمرشهدوغيرها.بدرغزوةشهوده

وبيعة،والخندقواحد،بدر،غزوةظلأل!اللهرسول

المشاهد،منوغيرها،وحنين،والفتحوخيبر،،الرضوان

أخاصراأشدو!صانعلبور.اللهرسولغزاهاغزوةعنيغبولم

!صةأهاإلىيرسلهأنءتاللهارسولوأرادال!!ار.على

شدةقريش!علمتقد،الله"يارسوأ!:فقال،الحديبيةيوم

عتمانوأرلحما!فتركهقتلولي"،بىظفرواوإنلها،عداوتي

.عفانبن

أسرىبقتلعثةرواللهرسولعلىأشارالذيوهو

أ!ذيناالصحابةمنوهو.مشهورةوالقصةببدر،المشركين

عفقيالىرلموللعثهوف.ا!!م!!اللهمئرسولثبتوا

ثلاث!تفيسريةعلىأميراأطهجرةسبع!شةشعبانفي

يلة!شلمأ!محاعمروجاء،بتربةهوازنعجرإلىرجلا

الدينة.إلىراجعافانصرثأحدا،منهم

أ!سن!ارةا!سانتوإليهضيحق،أشراثمنكان.ففمائله

حرببيسهماقعتوإذاشانواقريشاأنوذلك،الجاهليةفي

وأمنافر،لافره!وإنسفيرا،بعثوه،غيرهموبنبيمهمأو

أطلهتمنأولوهوومفاخرا،منافرابعثوهمفاخر،فاخرهم

بالجنة.المبشرينالعشرةأحدوهواللؤمنينأميرلفعليه

فيه،أ!افقاقطأمربالناسنزلما:قالعمر،ابنوعن

علىالقرآنفيهنزلإلا-الخطابابنقالأو-عمرفيهوقال

وقولهبدر،اسرىفيقالمانحووذلكعمر.قالمانحو

عليهإبراهيمامقامفيوقولهالخمر،فيوقوله،الحجابفي

ا!:قاأنهعنه!اللهرضيعمرعنعوابنوعن.السلام

فيو،الحجابشى،ثلاتفيوج!!عزربيوافقت

بنعقبةوعن.أحسلاماعليهإبرامقاموفي،الأ!عارى

لكاننبيبعديكانالوعثةكر:اللهرسولقال:قالعامر،

عنه،اللهرضيالصديقب!صأبيوعن(.الخطاببنعمر

الشصر)مماطلعت:يقولعثةوراللهرسولسمعتقال:

رضيوقاصأبيلنسعدوعنعمر(.منخيررجلعلى

مابي!هنفسى)والذيا!هـض!لم!!د:رلمولقال:قال،عنهالله

فجك(.غيرفجاسلكإلافجاسالكاقطالشيطانلقيك

وماوالبخاريالترمذيفيصحاح!ورةالمذوالأحاديث

وخصالهعحهاللهرضيعمرالمؤمنينأميرمناقبمننقل

كثير.وفضائله

ماسواء،والفقهالعلممنالحظوافرعمرحان.علمه

والأمتالبالشعرشغفاعضم!منالجاهليةفيعليهكان

الشريعةمنحظوافرمنحازماأو،الأدبيةوالوف

والفقيهالأديباوالمؤرخالموهوبالخطهيبفهو.الإسلامفي

قومه.تاريخعلىوالمطلعأدبهكاشتهارالفقهاءبينالمشهور

بكتابأعلمناعمر"كان:يقولمسعودبناللهعبدف!!ان

قراءةفيأحداختلفإذاوكان"اللهدينفيوأفقهخا،الله

أن"لو:فقالوأطنبعمر،قرأهاكمااقرأها:أصهقالالآيات

علمووضع،ميزانكفةفيوضعالخطاببنعمرعلم

كانواولقد،بعلمهمعمرلرحكللمكفةفىالأرض

بنمحمدوقال".العلمأعشاربتسعةذهبأنهنيروو

فيفشكعمرمنأعلمأنهيزعماشجلرأيت"إذا:سيرين

والعظةالحكممعرضفيالقرآنآيفهـلهماوح!!".دينه

ماوكل،والدينالعقلوزنالراحصىالتفسيرفهو

الواصالحكمفهوالشريعةأح!صاممنامشخرجه

أ!حيح.ا

مايعرفعالمنصائحوالمتعلمينللعلماءينصحكان

:يقولفكان،طلبهفيبالعلماءيجملوماذاالعلمهو

وتواضعوا،والحلمالسكينةللعلموتعلمواالعلم"تعلموا

تكونوأولا،تعلمونلمنوتواضعوامنهتتعلمونلمن

يقصرولم"بجهلكمعلمكميقومفلاأحلماءاجبابرة

واللغةالأدبعلمعلىولاالدينعل!اعلىنصائحه

:فقالزمانهمعارفمنعرفماكا!أ!تناوب!!،حدهر

البرفيسبيلكمعلىيدلكمماالنجوممن"تعلموا

".عليهتزيدواولاوالبحر

روايته،علىويحثبهويتمثلالشعريرويوكان

الرحمن:عبدلابنهقالكماوالمعرفةالمروءةتماممنوعدها

الشعرمحاسنواحفظرحمكتصلنفسكانمسب"يابني

ومن،رحمهيصللمنسبهيعرفلممنفإن،أدبكيحسن

أدبا".يقترفول!احقايؤدلمالشعرمحاسنيحفظلم

علىتدلفإنهاالأشمعار"ارووا:عامةأطمسلم!!أقا

بالرياضةالمسلمينمجدناطقد!انر".الأحلاقا

أولادكم"علمواأنالأمصارإلىو!ضبوالفرو!حية

وحسنالمثلمنسارماورووهمأغروسيةواالسباحة

صاحبهادامماقوىتخورلىأنهيذكرهميفتأولاالشعر".

بغيرالخيلظهورويركبأغوسبايرميأيوينزو"ينزع

حديثا.537الحديثكتبفيولهركاب

الملبس،خشنمتواضعا،كان.وانفاقهوتوافعهزهده

وشيمهأفعالهسائرفيعمالهواتبعه،اللهذاتفيشديدا

يلبسوكانحضر،أوغابممندهيتشبهكل،وأخلاقه

ويحمل،بالعباءةويشتمل،بالأديمالمرقعةالصوفالجبة

ركابهأكثروكانرزقها،قدهيبةمعكتفهعلىالقربة

فتحمامع،عمالهوكذلك،بالليفمشدودةورحلهالإلل،

الحسنوعن.الأموالامنوأوسعهمالبلادمنعليهمالله

إزاروعليهخليفةوهو،الناسعمرخطب:قال،اللهرحمه

رضيالخطاببنعمرأنقتادةوعن.رقعةعشرةاتنتافيه

فاعتذرخرجثم:قال،الجمعةيومالناسعلىأبطأعنه،الله

كانهذا،ثوبىغسلحبسنيإنما:وقالاحتباسهفيإليهم

".غيرهثوبلييكنولميغسل



الدقيقلعمرنخلتما"واللهقالىإ:نمير،بنيساروعن

لما:قال،ؤيسبنإسماعيلوءنعاص".لهوأناإلا،قط

يافقالوا:،بع!هـهعلىوهوأناسااستقبله،الشامعمرقدم

الناسءظماءيلقاكبرذونا،ركبتلوالمؤمنينأمير

ههنا،منالأمرإنماههنا،أراكملا:فقال.ووجوههم

جملي.ضلواالسماء(إلىبيده)وأشار

عمر،أصاب:قالعمر،ابن-!نوغيرهالبخاريوروى

فاستأمرهتيي!،،النبيفأتىبضيبرأرضا،عليهاللهرضوان

أنفس،قط!الأأصبلمبخيبر،أرضاأصبت:قال،فيها

أصلها،حبهـستشئتإن:فالبهتأمرفما،منهعندي

ولاتباعلاأ!،عمربهافتهحدق:قالبها،وتصدقت

سبيلوفيوالمساكير،،للفقراء،صدقة،تورثولا،توهب

وليهامن-!لىجظحلا،والةحعيفالسبيلوابنتعالىالله

مالآ.فيهمتأملغيرصديقاليطعمأوبالمعروفمنهايأكلأن

بدر،يومالمسلمينمناستشهدمن"أول:قالالقاسموعن

".تعالىاللهرحمهعمرمولىمهجع

زيخب:هنزوجارتتسععمرتزوج.وأبناؤهزوجاته

بنعلىبنتكلثومواموهب،بنحبيببنمظعونبنت

المسيب،بنمالكبنجرولبنتأكلثوموأم،طالب%بي

ولد،أمولهيةالأفلح،أبىبنثابىتبنعاصمبنتوجميلة

بنالحارثبنش،حكيموأمالأص!س،الرحمنعبدوالدة

بنزيدبنتوعاتكةولد،أموفكي!،،المغيرةبنهشام

نفيل.بنعمرو

وزيد،الرحمنوعبد،اللهعبد:فهمالذكورأبناؤهوأما

الرحمنوعبد،وعاصم،اللهو!!دالأصغر،وزيدالأكبر،

فهن:الإناثأمابموعياضالأامحمغر،أالرحمنوعبد،الأومعط

وفاطمة،ورقب،،كل!!،النبىوزوجالمؤمنينأمحفصة

ينب.وز

)سنةبكرأبيوفاةيومبالخلافةبويع.ووفاتهخلافته

الشامفتحت،أيامهوفي.منهبع!د(للهجرةعشرةثلاث

قيل:حتى.والجزيرةومصروالمدائز،والقدس،والعراق

وهو.الإسلامفىمنبرألفعكلشراثناخلافتهفيانتصب

يؤرخونوء،نوا،الهجريالتاريخللعربوضعمنأول

البصرةببناءوأمم،للمسلمينمالبيتواتخذ،بالوقائع

جعلها،الإء!لامفىالدواويندور،منأولوهو.والكوفة

الأعطياتأصحاب!!حصاء،الفارسيةالطريقةعلى

فيأ،صبقيتهمعلىالناسورتب،عليهمالمرتباتوتوزيع

منفردا.الأسواففييطوفكانو.والإكراموالإذنالعطاء

إلىوكتبالخصو*.يدركهحيثالناسبينويقضي

:الزهريوروى(.بأنفسكمفابد،أواليكتبتم)إذا:عماله

فاستشارهم،الشباز،دعاالمعضلاالأمربهنزلإذاعمركان

منوأولليلارعيتهتفقدمنأولوهوعقولهمحدةيبتغي

963العزيزعبدبنعمر

قيلولقدبها،وأدبالجلد(منقطعة)وهيالدرةحمل

سنمنأولوهومسيفكم".منأهيبعمر"لدرةبعده

ذلك،علىالناسوجمعرمضانشهرقيامفيالجماعة

وسعمنوأول،جلدةثمابنالخمرفيضربمنوأول

وأجلاهمالحجازمناليهودوأخرجعثهبى،الرسولمسجد

سباياردأن،وليلما،فعلهماأولوكان.والكوفةالشامإلى

السبييصيرأنكرهت:وقالعشائرهن،إلىالردةأهل

نقعقعلىأيامهفيالدراهموكانت.العربعلىسبة

"لابعضهاوفيلله"،"الحمدبعضهافيوزادالكسروية،

وكان".اللهرسول"محمدبعضهاوفي"،وحدهاللهإلاإله

أبوغيلةياعمر".طعنهواعظابالموت"كفى:خاتمهنقش

فيبخنجر(شعبةبنالمغيرة)غلامالفارسيفيروزلؤلؤة

ثلاثالطعنةبعدوعاش،الصبحصلاةفيوهوخاصرته

.ليالوأربعأشهروممتةسنينعشرولايتهوكانت.ليال

،عثمان،)عليهمستةإلىشورىبعدهالخلافةجعل

وكانتعوف(بنالرحمنعبدسعد،الزبير،،طلحة

.أيامثلاثةالحكمفييليهفيمنالشورى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ءي!ىمحمدفتح،الشامالإسلام

تاريخ!صر،عمربنعبداللهعلىبنتكلثومأم

فتحمصر،عفانب!عثمارالبصرة

موقعة،السمارقتاريخ،العراقيقلصدالكربوأ

معركةنهاوند،والنقودالعملاتالمالبيت

معركة،اليرموكالإسلاميةالهجريالتقويم

القدسالمؤمنينأمعمربنتحمصة

بنعمر،الفوتيانظر:.الفوتيسعيدبنعمر

سعيد.

-681أهـ،10-)61عبدالعزيزبنعمر

بنمروانبنعبدالعزيزبنعمرحفص،أبوم(.072

حتى،والعدلبالصلاحاشتهر.القرشيالأمويالحكم

الدودة،خلفاءمن.الراشدينالخلفاءبخامسسمي

.الخطاببنعمرلأمهوجده.بالشامالأموية

إليه،حملمصر،أبوهوليولما.المنورةبالمدينةولد

المدينةإلىوالدهوأرسلهمصر.فىالكريمالقرآنوحفظ

.الأدبعلومفيويتعمق،الدينفيليتفقه

ولاهثم،فاطمةابنتهمروانبنعبدالملكالخليفةزوجه

الخليفةواختاره.سنتينلمدة-حلبأعمالمن-خناصرة

هـ-87عامالمنورةالمدينةلإمارةعبدالملكبنالوليد

الحجازعلىأميراليصبح،والطائفمكةإليهضمثم،م507

إيواءبتهمةالوليدعزلهحيثم،171هـ-39عامحتىكله

.العراقوالي-يوسفبنالحجاجوجهمنالفارين
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حفرالحجاز:علىإمارتهأثناءأعمالهبينمنوكان

لمنتقديالتعرضوعدم،العدلوبسط،الطرقوتعبيدالآبار

جميعحبفك!سبالأمصار،فيوولاتهمأميةبنيسياسة

واحترامها.الأحزاب

وعندما،بالشامعبدالملكبنسليماناستوزرهثم

بنرجاءنصيحةقبلعبدالملكبنسليمانالوفاةأدركت

اشج!المسلصنعلىيستخلفبأن-الفقهاءأحد-حيوة

المباشر!ت،الورثةبذأ!كمتخطياعبدالعزيز،بنعمرالصالجع

م.717هـ-99عامذأسكوكان

أ!لاةافعزل.اللازمةالإصلاحاتإجراءفىعمروشرع

رحالأمكانهموعين،الأمةاصالحوبهملايرضىالذين

الشيعة،ودوكعسببموالاستقامةوالنزاهةالعدلفىيشبهونه

عنوتوقفالمنابر،علىعنهاللهرضيعليسبأبطلعندما

بردوأمر.الذمةأهلمنأسلماعمنالجزيةورفع.ملاحقتهم

مظاهركلبيتهوأهلنفسهعنونزعأهلها،إلىالحقوق

ليتإلىحليهابد!زوجتهفيهأقنعالذيالحدإلى،الترف

رأيهبأخذولاتهوأمر،المبتدعةالضراثجميعوألغى،المال

فيأرراخل!!اكثرةإلىأسسياسةاهذهوأدتالحدود.تنفيذفي

ماتإنهقي!واضبر.الهنودالسندملوكلاسيماالإسلام

بنىأشجيدعىوكان.المعرةأرضمنسمعادبديرمسموما

وجهه.فيفشجته،غلاموهورمتهدابةلأن،أمية

؟مروانبنعبدالملك؟الخطاببنعمر:أيضاان!

الدولة.،الأموية،عبدالملكبنسليمان

عمر.تيكوانظر:تيكو.عمر،

حسن.عمرالبشير،انظر:البشير.حسنعمو

أم(.311-4801هـ،526-044)الخيامعمر

أثناءاشتهر.واشياضياتالفلكفيوعالم،فارسيشماعر

001لحوالىوفاتهوبعد.الإسلامىللتقويمبإصلاحهحياته

وتعبر.اسمهتحملأعصائدامنمجموعاثظهرت،عام

سئمقدوكان.الدينفيالشكمذهبعنالقصائدهذه

عقلارباعياتهوتظهر(.الملذات)حباللذةمذهبمن

.الحياةوقصرالبشريللجهلواقعياإدراكامدركا

أولآ-الرباعياتتسمىالقصائدمنمجموعةجذبت

نشرعندما،أم985أهـ،276عامالغربفيالانتباه-

لعددالحرةترجمتهفيتسجيرالدإدواردهوإنجليزيكاتب

متواصلة.كقصيدةنظمتالتيا!حدريةالمقاطعمن

منعدديدعلىالعربيةإلىأيضاالرباعياتترجمت

وأحمد،النجفيالصافيأحمدمنهم،والختصينالشعراء

العريض.وإبراهيم،رامي

.إيرانغربىشمالنيسابورمدينةفيالخيامعمرولد

صانعالأسلافحرفةيعكسرب!االذياسمهويعنى

.الخيام

العلومإدواردبمفيتسجيرالد،،الرباعيات:أيضاانظر

)الرياضيات(.والمسلمينالعربعند

.(-أم329،هـأ135)الشريفعمر

الإسكندرية،فىولد.عالميمصريسيممائىوممت!!فنان

نقلعلىشائقةبقدرةيمتاز

الأحاسيسواالمشاعر

التمثيلية.الدراميةوالمواقف

الأفلاممنالعديدقدم

أيامنامثلالشهيرةالعربية

حافظ،مكلبدالحليمالحلوة

شوقي؟شريدمعونهايةبداية

فؤادمعالمصريأيوب

القصر.سيدة؟المهندس

منأسديدباأيفئاقام

الشريفعمرالألأمبحضفىالأدواراأداء

؟الخيامعمر:مثلالأجنبية

بمالعربلورنسجفارا،مصرعزيفاجوبمدكتور

الإمبراطوريةسقوط،العالمجواهركل،جنكيزخان

لرومانية.ا

منها:عديدةوعالميةمحليةبجوائزأحشريفاعمرفاز

ام(،)959جحافيلمفيدورهعنالمصريةالتمثيلجائزة

منزيفاجوفيلمفيدورهعندرامىممثلأحسنوجائزة

أيضاأعطتهالتيهوليوودفيالأجنبيةالصحافةجمعية

دوفيلبطولةفيالرالغبالمركزفازكما،الجلوبجائزة

البريدججمعيةرئاسةتولىأنهيذكرومما.للبريدجالدولية

عامالسينمافطكانمهرجانفيعضواكانكما،العالمية

.أم069

الذكاء.نسبةانظر:.العقليالعمر

عمر.،الغزنويان!:.لئزلوياعمر

لعمرامتوسط،لحيوانا:نظرا.لمتوقعالعمرا

المتوقع.

.(م1391-؟هـ،ا053-؟)رلمختااعمر

معحربهمفياليبيا(الغربطرابلسمجاهديأشمهر

برقة.باديةقبائلمنمنفة،قبيلةمنوهو.الإيطاليينالمحتلين

بالجغبوب،السنوسيةالزاويةفيوتعلم.ببرقةبالبطنانولد
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زاويةعلىلرويخاالسنوسيالإدر،يسيالمهديمحمدوأقامه

المر!.قربالأخضر،بالجبلالقصور

هـ،ا932عامبنغازيمدينةالإيطاليوناحتلوعندما

وطالتللب!اد،الناهضينطلي!ؤفيكانأم119

منيعة.ثابتةالختارعمرومنطقة،المعاركوتتابعت،الحرب

ما129هـ،أ034عاموالطرابلسيونالإيطاليونوتهادن

المعركةوحددت،وبرقةزعما?لرابلسبينالخلافودب

وتلاحقتالأخضر،الجبلتيادةعمرفتولى،الإيطاليينمع

هويكونأنعل!،الرؤلعماء،اتفق،إليهبالانضمامالقبائل

وهاجمتهم،للمجاهدينالأءلمىوالرئيس،العامالقائد

حربيةألاتمنثاوغنمواهصومها،فردوا،الإيطاليةالقوى

القائدضدالجهاد/يةء!اركهموبلغت.قليلةغيرومؤئا

ماعداهذا،معركة263وحد.هسيانىتمراالإيطالي

وأشهرهذا.قب!،سنةعشرينخلالمعاركمنخاضته

أسماءوهى،كرسة،المطمورةعقيرة،الرحيبة:معاركه

.المعاركتلكإليهاقمحبتالأخضرالجبلفيأماكن

،أم319هـ،أ035عامإلاضه5الإيطاليونيتمكنلم

صفحةسطرأ!،بعد،أعدموهصئم،وحاكموه،أسروهعندما

الوطنىإكفاحواالإسلامياب!ادتاريخفيرائعةبيضاء

.الاحتلالضد

على.بنمحمد،السنوسيتاري!أ،ليبيا،أيضا:انظر

ام(.822-1755هـ،أ23-الأ11)68مكرمغمر

علىوحصلالأزهر،فيتخرج،أزهريمصريزعيم

منهاجزءيزاللاكبيرةمكتبةاقتنمء.العلوممنوافرقسط

منصبتولى.اسمهيحملاددريةالكتبدارفىمحفوظا

وءلممه.لمكانتهالأشرافنقيب

إلىالحديثبتجهيزهانابليونحملةوصلتعندما

بكمراد-!صصحكام-،ليكالمصزعيماخرجمصر،

عجزهمايعلممكرءعمروكان،نابليونلملاقاةبكوإبراهيم

بمانفسهليحميالشعبفنا!.ى،الشعبحمايةعن

كانالذيا)!لمورفعللجهاد،4دعودالشعبلبىيستيم،

بولاقإلىالنهـلعةمنونزلالنجوي،البيرقيسمونهالعامة

وهم،الخفيفةالأسسلحةيحملونكثيرةألوفحولهوالنالر

سوىتدملمالتمبإمبابةمعركة،كانتثم.ويكبرونيهللون

منغريق00021ونحوقتيل006مخلفةقليلةسويعات

هربا،بكوإبراهيمبكمرادونجا،المصريالجيشقوات

فتفرقوا،الىلاح،خانهمولكن،ورجالهمكرمعمروثبت

يافاإلىثمالعريىشإلىالقاهرةمنمكرمعمروخرج

أهلهامنوقتلواحتلهايافاءلمىنابليونوأغار.بفلسطين

وجدمنأكرمولكنهاستسلموا،الذينمنآلافستةنحو

بعدالقاهرةإلىفعاد،مكرمعمروبينهم،المصريينمنفيها

فيفشلهبعدبلادهإلىنابليونعادثمأشهر.ثمانيةغياب

مصر.حكمكليبرالجنرالوتولىعكا،أسواراقتحام

عهدفيثانيةمرةالفرنسيالحكمعلىمصرأهلثار

الفرنسيينفقاوموا،مكرمالشئكلمرثورتهموتزعمكليبر،

.الدمنزيفلوقفالعلماءتدخلحتىيوما،37لمدة

بيته،فنهبوامكرمعمرالشيخعلىالفرنسيونونقم

اغتيالبعدإلاأخرىمرةإليهاعادوماالقاهرةمنوخرج

نقابةإليهفأعيدتمصر،إلىالعثمانيينوعودةكليبر

طنطا،ثمدمياطإلىباشاعليمحمدأبعدهثم،الأشراف

فيها.توفيحيث

م(.672-؟هـ،52-؟)الحصينبنعمران

خزاعةرايةيحملكانهـ.7سنةخيبرعامأسلمصحابي

ليفقههم.البصرةأهلإلىعمربعثههـ.8الفئمشةعام

ثمعمر،قبلمنالبصرةوالي-الأشعريأبوموسىكان

قاضياعمل.حصينبنعمراناستخلفغزاإذا-،عثمان

فأعفاه.معاويةزمنكريزبنعامربناللهلعبدبالبصرة

اللهرسولعنروىفيهاماتأنإلىالبصرةفيولبث

فتح.،مكةانظر:حديثا.ا03عفيط

م(.741-؟أهـ،23-؟)الجوليعمرانأبو

الإمام.الجونيأبوعمران،البصري،حبيببنعبدالملك

مالك،بنأنسعنوروى،حصينبنعمرانرأى.الثقة

شعبة،:عنهوحدث.وطائفة،الصامتبنوعبدالله

فيوحديثه،وغيرهمعينأبنوثقه.وآخرون،والحمادان

وعليكمعلينااللهأجرى:يقولوكان.اسحتةالأصول

إليه.تحنأوطاناقلوبناوجعل،محنته

باكستانفريقرئيس(.-ام)529دخانعكمران

هذهتاريخفياللاعبنأشهرمنوواحدالكريكيتللعبة

مركزفيوكذلكمتقدماأيمنجناحايلعبكان.اللعبة

باكستانفريقضمنيلعبخانعمرانبدأ.الهجومقلب

الفريقفيمحترفايصئلأعبالمولكنهام،719عامفى

أحرزفيها،لعبالتيالفترةوخلال.ام769عامحتى

مجموعاتأردغذلكفيبما،نقطةالافشلاشةمنأكثر

متكاملة.

سريلانكا.ضدأم829عاممبارياتهأفضملوكانت

شاملةنظرةبعنواننفسهعنذاتيةسيرةوكتب

أم(.)889

للمرةولعب.بباكستانلاهورفيخانعمرانولد

مثلبعدوفيمالاهور،فريقمعام969عامفىالأولى

فرقمعلعبكما.الباكستانيةالجوبةالخطوطشركة



العمرة642

وفى،ولسسكسووسترشايرووأكسفوردإنجلتراجامعات

ويلز.نيوساوثجامعةفريقضمنلعبأستراليا،

لحج.ا:نظرا.ةلعمرا

-642هـ،89-)21الرحمنعبدبنتعمرة

زرارةلنأسعدبنالرحمنعبدبنتعمرةم(.671

مأعائشةالسيدةتلميدةوهى،فقيهة.النجاريةالأنصارية

وجدها،صحبةلأبيهاكانتيديها.علىوربيتالمؤمنين

العلم.كثيرةحجةعالمةكانت.الصحابةقدماءمنأسعد

تحرصأراكياغلام:شهابلابنمحمدبنالقاسمقال

:قال.بلى:قال؟وعائهعلىأدلكأفلا،العلمطلبعلى

:قال:عائشةالسيدةحجرفيكانتفإنها،بعمرةعليك

كثيرهذهعمرةوحديث،ينزفلابحرافوجدتهافأتيتها

.الإسلامدواوينفي

عمرو.بوأ،عىلأوزاا:نظرا.عيالأوزاعمروبوأ

هـ،385-792)عثمانبنأحمدبنعمرو

أبوشاه!تبنعثمانبنأحمدبنعمروم(.019-599

سنةللحديثسماعهبدأبغداد.منأصله.حفص

الباغندي،بنمحمدسمع.سنة11ابنوهوهـ،803

محمدبنوأحمد،البرتيبنوالعباس،البغويالقاسموأبا

وأبوبكر،المالينيأبوسعدعنهروى.وغيرهم،الدقاق

،الجوهريبومحمدوأ،الخلالمحمدبووأ،البرقاني

إلىرحل.وغيرهم،والأزهري،الفوأرسأبيبنومحمد

ترجمتهفيذكروامكثر،مصنف.والبصرة،وفارسدمشق

الكبير،التفسيرمنها:مصنفا.وثلاثينثلاثمائةصنفأنه

ومنسوخه،الحديثناسخبموالتاريخالأفرادالمسند،

بمالثقاتأسماءتاريخبمالمحابةأسماءفيكتاب،الزهد

التريخب؟الشيوخمعجمبمالمجروحينأوالفعفاءكتاب

ببغداد.توفي.الأعمالفضائلفي

م(.625-؟هـ،3-؟)الجموحبنعمرو

آخر،صحابي.السلميحرامبنزيدبنالجموحبنعمرو

ابنهمعمشهورخبرإسلامهفىويروىإسلاما.الأنصار

وصفهسخيا،قومهفىشريفاكان.جبلبنومعاذمعاذ،

بأحد.استشهد.لمسلمةبنيسيدبأنهظ!تالرسول

م(.764-؟هـ،148-؟)الحارثبنعمرو

،السعدياللهعبدبنيعقوببنالحارثبنعمروأميةأبو

عالما،الثبتالحافظالعلامةالإمام،المصري،الأصلالمدني

ومفتيها.المصريةالديار

أبيابنعنوروى.الملكعبدبنالوليدخلافةفىولد

ديناربنوعمروأسلمبنوزيدوقتادةوالزهريمليكة

اللهوعبدسعدبنوالليثمالكالإمامعنهحدث.وغيرهم

وغير.وهبابن

فيالحفظفينظيرلهيكنلم،زمانهأه!!أحفظكان

مفتيا،فقيهاقارئا،أسمهواشتهرالعلمافىبرعثقة،زمانه

للشعر.راويةأديبا،فصيحابليغاخطيباذلكمعوكار

الثقفى.محجنأبوانظر:.حبيببنعمرو

م(.666744-اهـ،)46-26ديناربنعمرو

أحد،الحافظالكبير،الإمام،المكي،الجمحيمحمدأبو

وأبيجابر،عنروى.زمانهفيالحرموشيخ،الأعلام

عيينة،وابنشعبة:عنهوروى.وغيرهمعمر.وابن،هريرة

ثقةعمرو:عنهعيينةابنقال.وطائفةوأيوب،وأبوحنيفة

عمرومنأثبتالحديثفيمارأيت:شعبةوقال.ثقةثقة

حديث.خمسمائةله:المدييابن:قالدينار.ابن

بمكة.ووفاتهبصنعاء،مولدهكان

م(.736-؟اهـ،18-؟)شعيببنعمرو

العاصبنعمروبناللهعبدبنمحمدلنشعيببنعمرو

الله،عبدوأبو،إبراهيمأبو،المحدث،الإمام.وأئلبن

عنحدث.الطائفأهلفقيه،الحجازي،السهمي،القرشي

وآخرين.،والزهريومجاهد،،وطاووس،جدهعنأبيه

،وأيوب،وقتادة،والزهريدينار،بنعمرو:عنهوحدث

ثقةفهوالثقاتعنعمروروىإذا:القطانقال.وطائفة

أبيهغيرعنحدثإذا:معينابنعنروايةوفيبه،يحتج

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروداود:أبووقال.ثقةفهو

شعيبسمع:البخاريوقال.النسائيووثقه.بحجةليس

الأربعة،السننأرباببهاحتجعمرو.بناللهعبدجدهمن

والحاكم،الصور،بعضفي،حبانوابن،خزيمةوابن

بالطائف.وتوفي،مكةسكن.وغيرهم

-574هـ،43.هـ-ق5)0العاصبنعمرو

عبدأبو،القرشيالسهميوائلبنالعاصبنعمروم(.664

الفطةفيالمثلبهيضربممنكانجليلصحابى.الله

منوكانقري!فرسانمنالجاهليةفيكان.والحزموالدهاء

مكة.فتحقبلالحديبيةهدنةفياسلم.الإسلامعلىالأشداء

بكربابيوأمدهالسلاسلذاتجيع!إمرةضرلإي!النبىولآه

ولمعمانعلىظ!بالنبياستعملهعنهما.اللهرضيوعمر

أمراءمنكانكل!س،.اللهرسولقبضحتىعليهاواليايزل

عمرولاه.وقنسرينمصرفتحعمر،زمنفىبالشامالجيوش

عنه.اللهرضيعثمانوعزلهمصرثمفلسطين
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معمرو!،نومعاويةعليبينالفتنةكانتولما

التحكيمؤضيةفيمبعوثهكانأصفينمعهوشهدمعاوية

وبقىم965هـ،38سنةمصرعلر!معاويةولآه.المشهورة

خراجهالهأطلققدمعاويةنىو.وفاتهحتىعليهاواليا

الفسطاطمدينةبنىوقد.اعلائلةأموالأفجمعسفنست

الحالية.القاهرةمدينةموقعفي

الرجلرأىإذاعنهالىرضيالخطاببنعمركان

بنعمرووخالقهذاخالقمت!جبا:قالكلامهفىيتلجلج

وهوالأضداد.خالقتعالىاللهأنيعنيواحد!العاص

خارجة"اللها:وأراعمروأ"اردتالمشهور:المثلصاحب

أحدفضربعمر(قتلأرادالخوارجمنرجلاأنوذلك

فلما،خارجةفماتعمروا،دشنه،خارجةويدعى،رجاله

مثلأ.فأصبحتالقولةتلكأ،لعمروإلىبالخارجيجيئ

حدشا.93الحديثكتبفيولعمرو

الموسوعةفيصلةذاق،مقالات

فتحمصر،جامع،العاصب!عمروفتح،الشام

سميانأبيب!ثيةمعاسلاميةالإالفتوحموقعة،صفين

تاريخمصر،الحطا!بنعمر

بنعمروجا"ح.جامعالعامرإ،بنعمرو

فعلهماأولكان.القاهرة!دينةفيجامعمسجدالعاص

اختطأنمصرفتحعندماعنه،الل،رضيالعاصبنعمرو

مسجدابهاوبن!!(،الانالتديمة)مصرالفسطاطمدينة

عام،العاصبر!بجامكمروالتاريخفيعرفجامعا

وقفوقد.اكيلعلىمشرفاو!صذوكان.م246هـ،12

وكان.عنهم4الةرضيأصحابة،امنجمعقبلتهتحريرعلى

بهيحيطذراعا،03وعرضهذرا.!ا،05إنشائهوقتطوله

فيبالبساطةأيتسم،لهصحنولا،جهةكلمنالطريق

فرش،ولا!إرةولامجوفأبمحرالهفليسشيء،كل

بحريهفيبابانوله،والزخرفةالبياضم!منعاريةوجدرانه

عنهاللهرضىعمرودأربلانيةطوبابانغربيهفيوبابان

منبرا.لهواتخذ

مساحتهالجامكللىظلوالتوس!،ت.الإنشاءات

مسلمةساحتهمىفيزادحيث،م672هـ،53عامحتى

اللهرضيمعاويةعهدفيمصرأمير-الأنصاريمخلدأبن

صوامعأربعبهوأنشأودسقوفهجدرأنهوزخرف،عنه

باتخاذأمرثمعليها،اسمهقونقت،أركانهفيللمؤذنين

الحصباء.بدلبالحصربفرشهوأمرالمساجد،فىالمناور

منووسعهجدرانهمروانبنيزالعزعبدمصروالىوأزال

بالمصلين،نححادتىعندماوذلك،م896هـ،97عامجوانبه

بأمرمصرواليالعبسيشريكبنقرةالأميروهدمه.فيه

م،071هـ،!9سنة،الملكءعبدبنالوليدالأمويالخليفة

متعامدةالأعمدةفيهوتظههرالعاصبنعمروجامعفيالقبلةرواق

تكونأنالعادةحرتإدنوعهابمفيفريدةظاهرةوهيالصحنع!

للصحن.موازيةالأعمدة

بهووضعمجوفا،محرابافيهوأحدث،مساحتهفيزادثم

،المقصورةبهوأحدثم،271هـ،49عامخشبيامنبرا

للجامعوأصبح.المحرابتجاهأعمدةأربعةتيجانوذهب

،الغربجهةفيومثلهاالشرقيةالجهةفيأبوابأربعة

والىعليبنصالحفيهوزاد.البحريةالجهةفيوثلاثة

وأصلحم،075هـ،أ33عامالعباسيةالدولةقبلمنمصر

عباسبنموسىفيهوزاد.ومقدمتهالجامعمؤخرةمنجزءا

منالرشيدهارونالعباسيالخليفةعهدفيمصرأمير

عامأيوبأبيرحبةفيهأدخلحيثالبحريةالناحية

منمصرواليطاهربناللهعبدوأمر.م197أهـ،75

م،827هـ،212عامالجامعبتوسيعالمأمونالخليفةقبل

بلغتوبذلك،القبليةالجهةمنمثلهاأرضهإلىفأضيف

الحالية.مساحتهوهي،أم02ء،8ة05.121مساحته

مرحلةانتهتأنبعدوايرعمار.والتز"يينالإصلاخ

إصلاحهإلىعنايتهممصرولاةوجه،الجامعتوسيع

بنخمارويهبهأجراهاالتيالعمارةذلكفمن،وزخرفته

عامبهحدثالذيالحريقعقبطولونبنأحمد

بناللهعبدبهاقامالتىالزيادةوأتلفم،888هـ،275

الرابعالقرنبمنتصفالزخرفةمنحدهوبلغطاهر.

بمصر"موضعأعمرصارحتى،الميلاديالعاشرالهجري

الكبيرالمحرابصدربتزيينباللهالمستنصرالخليفةوأمر

هـ،438عامفضةمنأطواقالعموديهوجعل،بالفضة

مقصورةالصيفزمنفيللإماموجهزت.ام460

منبعمودينمنقولقالساجخشبمنومحرابخشبية
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صلىإذاالشتاء،فيالمقصورةهذهترفعأنعلى،الصندل

.أم050هـ،424عاموذلك،الكبيرةالمقصورةفيالإمام

عصرفيمجدهذروةبلغقدالجامعأننلحظوهكذا

ناصرالفارسيالرحالةذكرهماذلكيعزز،الفاطميةالدولة

قائمبانهووصفه،أم470هـ،943عامزارهفقدخسرو.

عليهالذيالجداروغطي،الرخاممنعمودأربعمائةعلى

منآياتعليهاكتبتالتىالأبيضالرخامبألواحالمحراب

التىالفضيةالترياوصفأنوبعد.جميلبخطالقرآن

فىيوقد"وكان:قال،تعالىأدلهبأمرالحاكمإليهأهداها

يفرلقالمسجدوإن،قندي!سبعمائةمنأكثرالمواسمليالي

ويضاءبعض،فوقبعضهاالملونالحصيرمنطبقاتبعشر

سكاناجتماعمكانوهو،قنديلمائةمنبأكثرليلةكل

خمسةعنوقتأيفىفيهمنيقلولا،الكبيرةالمدينة

يحررونالذينوالكتابوالغرباءالعلمطلابمنالاف

."الصكوك

عهدبعدإصلاحاتعدةالجامعهذاعلىاجريت

هـ،456عامالفسطاطاحرقتفعندما،الفاطميين

النيرأناسشمرتلها،الصليبييناحتلالمنخوفا،أم681

عمرو،جامعفيهابمامبانيهافتخربتيوما،54بهامستعرة

عمارةمنها،الحريقهذابعدمتعاقبةعماراتعدةفالمجريت

،أم172هـ،568عامالأيوبىالدينصلاحالناصرالملك

هـ،666عاماصبندقداريابيبرسالظاهرعمارةتليها

،ام288هـ،687سنةقلاوونالمنصورفعمارةأم،268

الأميرفعمارة،ام303هـ،307عامسلارايلأميرعمارةثم

داخلهدمالذيأم797هـ،أ212عامالعثمانيبكمراد

فبنيت.إيواناتهوسقوطعمدهميلبسببلناءهالجامبرأعاد

اتجاهغيرأنهوذلك،الطبيعيوضعهاغيروضعفيعقوده

عنونتجع،القبلةجدارعلىعموديةفجعلهاالأروقةعقود

فسدتها.للشبابيكقاطعةالعقودأرجلصارتأنذلك

.الانإلىالباقيتانهمامنارتانبهوبنيت

وأعاد،فأصلحهالجامعبهذاباشاعليمحمدعني

وفي.سقوفهوجددأوقافا،عليهووقف،فيهالجمعةصلاة

،ام998اهـ،317عاممبانيهقومتحلميعباسعهد

به،الكبيرالإيوانفأصلحالأولفؤادالملكبهواهتم

فاروقالملكوأصلح،عقودهواصلحتعمدهوقومت

إخلاءمشروعواعتمد،محرابهونقشعقودهبعضالأول

عليهوأجريت،م04بمقدارالأربعةجوانبهمنحولهما

يوليو.23ثورةعهدفيعامةصيانة

دوريقتصرلم.العاصبنعمرولجامعالتربويالدور

كانتبل،فحسبالدينيةالفرائضأداءعلىالجامعهذا

ماإلىالعامةلإرشادفبعضها،الدروسحلقاتفيهتقام

الفقهلدروسحلقاتوبعضهادينهمفيويفقههمينفعهم

وعندما.والأدبالأخرىالقرآنوعلوموالتفسيروالحديث

وأ481هـ،102هـأوا99عامالشافعيالإماممصرقدم

حلقاتوظلت،الجامعبهذاأصدروسهحلقةعقدم،681

هـ،326عامحلقة33بلغتحتىازديادفىالدروس

للمالكية،حلقةأوه،للشافعيةحلقة15منهام،379

للحنفية.حلقات3و

النصففيحلقات011فيهالدروسحلقاتوبلغت

،الميلاديالعاشرالقرننهايةالهجريالرألغالقرنمنالثانى

طالبا.0022نحويؤمها

العلماءكباردروسحلقاتأماكنعلىأطلقوقد

الإمامبزاويةالشافعىدرسنعرفزوايما،أسمابالجامع

علىوحرص.الفقهفيهايدرسكانلأنهالشافعى

إلىنسبة،المجديةالزاويةومنهاالفقهاء.أعيادبهاالتدريس

الدينمهذببنالحارثالأشبالأبيمجدالدينواقفها

الجامعبصدروكانت،أم023هـ،628عامالمتوفى

قاضيفيهابالتدريسواختصالكبير،المحراببجوار

التدريسويعد.البهنسيعبدالوهابالدينوجيهالقضاة

وبلغت،كثيرةأوقافلهارصدتالتيالوظائفمنبها

بضغاأم348هـ،974عامبالجامعالعلميةالحلقات

ووعظدروسحلقاتبالجامعوكانت،حلقةوأربعين

سنةنحو،الفاطميةالدولةفيتصدرتها،للسيدات

ولم.الحجازيةالخيرأمزمانهاواعظةأم420هـ،514

التاسعالقرنفىإلاالجامعبهذاالتدريسأحبارتنقطع

.الميلاديعشرالخامسالهجري

نأالجامعهذافيالعلميةالحركةلتاريختتبعنامنيظهر

كليايكونيكاداعتماداتعتمدكانتبهالتعليميةالخدمات

شعلقوفيما،والإداريةالماليةالنواحىفي،الأوقافعلى

فىشاركوقدأيضا.الكتبووقفوطرائقهبمناهإلتعليم

وأغنياءوعلماءوحكاموأمراءسلاطينالأوقافإنشاء

.القرونمدىعلىالطبقاتمختلفمنعديدونوأشخاص

التعليميبدورهيقومأنمنالمسجدهذاالأوقافمكنتوقد

بمصر.مرموقاعلميامركرايصبحوأن،قيامخير

مصر،فتح،مصر،العامى،بنعمروأيفخا:انظر

الإسلامية.العمارة؟الإسلاميةالآثارالمسجد،؟تاريخ

المعتزلةبمالأنصاريزيدأبوأنظر:عب!د.ينعمرو

عطاء.بنواعل)آراؤهم(؟

-968اهـ،54هـ-)07العلاءبنعمروأبو

الحصينبنعامربنالعلاءبنزيانأبوعمروم(.077

.للهجرةالثانيالقرنأعلاممن،البصري،التميميالمازنى

باللغةالعلمفيقدوةوالنحو،القراءةفيالبصرةأهلإمام
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جمئذلك.فبمبحىجةثقةكانأوأخبارها.العربوأشمعار

حججعشرعمروأبيإلى،جلست:الأصمعىقال

أحدوهو.ميإسلأصش!.ببيتيحتجأسعمعهفلم()لحشوات

:وراوياهالأء!مار،فم،قراءتهمانتشررتالذينالسبعةالقراء

إ.الدوريعمروأبوالسوسىشعيبأبو

رحلثمباررجاز،طفولط،وأمضىبمكةعمروأبوولد

إلىالبصرةصتأجميهمعهربأذلبثوما،البصرةإلى

لهأتاحتوقد،يوء!فبنجاجالحىنقمةمنخوفاالحجاز

إلىعادلكنه،وا،لدينةمكةفيقراءقلممواصلةالعودةهذه

شسافهالعربجزي!رةفي!جولاتهوخلالفيها.ليستقرالبصرة

والأخباروالشمعرالل!"وروىبعربيتا،،يوثقممن،أعرابها

وتلقى،لجاهليةاكواأدررجالعمقرواهاأنهويروى.عنهم

بننصرمثلهعصمفيوالعربيةأوالقراءأالحديثشسيوخعن

إسحاقأبي7تاللهوعبديعمر،بنويحيى،الليثيعاصم

بنأنسعنالقراءةأخذاكما،البصربئيوالحسن،الحضرمي

بنوعاصمصسرابنوسعيدء،العاليأبيعلىوقرأ،مالك

رباحأبيبنوعطاء،المكىكثيربناللهوعبدالنجود،أبى

وغيرهم.جبربنومجاهد

والقراءةال!عربيةاءعلهمناكطنيالجيلعليهوتتلمذ

حبيببنوصونسر،أحمد،بنالخليل:مثلوالرواية

وخلف،النقفيء!ربنوعيسى،عبيدةوأبيوالأصمعي

.الأنصاريازيدوابىالأحمر،

بنىوالنقد،الل!ولفي،مقولاتمنأسسهماوعلى

كما،منهمومواقؤالموالشعراءالشعرعننظراتهمتلاميذه

الأصمعي.عنديلاحظ

ومروياتهعلمهأورثوإنما،هـدونكتابلهيظهرلم

وماينسبونه4،كألالنقمكثرةفيتيذلكظهروقد،تلاميذه

وأ:خبار.ومعارفمروياتومنآراء،منإليه

مارأيت:يقول-كلمروأباسمعت:الأصمعيتلميذهقال

أبيبعدأرلمأنا:الأصمعيبوفال.منيأعلمقبليأحدا

منه.أعلمهومنعمرو

عمروم(.643-؟هـ،23-؟)قيسبنعمرو

وأهل.مكتومأمبنعمروباسممشهور.زائدةبنقيسابن

الأصم.بنزاثلىةبمققيسبناللهعبديقولونالمدينة

الخزومية،اللهعبدبنت،عاتكةأما،،عامريقرشيصحابي

كان.المؤمنينأمخويلدبنتخديجأةخالقيسوأبوه

جاءهأنأ*وتواسعب!ي،)فيهنزلالذيوهو،أعمى

بنمصعبلىبكلوهاجر،بمكةأسد!أ-2.عبس:!الاعمى

صتنديماي!ماللهلرسو-ليؤذنكانضاعبطح!،النبيهجرةقبلعمير

المدينةعلىمرةىشرةثلاثعلطاللهرسولاستخلفه.بلال

وقتل،الرايةوحملالقادسيةد!معرشهد.بالناسيصلي

اخرفىفيهاوماتالمدينةإلىرجعبلوقيلشهيدا.فيها

.الخطاببنعمرخلافة

.سورة،عبس:أيضاأنظر

م(.584-؟هـ،ق04-؟)كلنومبنعمرو

وأمه،تغلببنيمن،عتاببنمالكبنكلثومبنعمرو

إحدىوصاحبكبير،جاهليشاعر،المهلهلبنت

فاصبحينا(.بصحنكهبي)ألاوأولهاالشهيراتالمعلقات

كانأنمنذقومهسادمقداما،شجاعافارساكان

اذ،الإعجابشديد،بنفسهألافتخارشديدوكانصغيرا،

.الحيرةملكهندبنعمروقتلالذيفهو،وحميةاندفاعية

الألفبلغتإنهاقيل،العربشعرأجودمنمعلقتهتعد

مطلعها:يقول،القليلإلاللرواةمنهايصللمأنهغير،بيت

فاصبحينابصحنكهبىألا

الأندريناخمورولاتبقي

فيهاالحصكأنمشعمثعة

سخيناخالطهاالماءماإذا

:يقولثم

علياتعجلفلاهندأبا

اليقينانخبركوأنظرنا

بيفاالراياتنوردبأنا

رويناقدحمراونصدرهن

طوالغرلناوأيام

نديناأنفيهاالملكعصينا

:يقولثم

قدرناإذاالمطعمونوأنا

ابتليناإذاالمهلكونوأنا

أردنالماالمانعونوأنا

شينابحيثالنازلونوأنا

صفواالماءوردناإنونثرب

وطيناكدراغيرناويشرب

:يقولأنإلى

عليناأحديجهلنلاألا

الجاهليناجهلفوقفنجهل

عليهاأضحىومنالدنيالنا

قادرينانبط!قحينونبط!ق

الشعر.انظر:

م(.439؟-هـ،331-؟)محملىبنعمرو

المالكي.الفرجأبوالبغداديالليثيعمروبنمحمدبنعمرو

تفقهفيها.حجةصارحتىاللغةوفي،وأصولهالفقهفىبرع

العلمعنهوأخذ.لهكاتباوكانورافقهإسماعيلالقاضيعلى
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الحس!!بنوعليالسكنبنعليوأبو،الأبهريبكرأبو

والمصيصة،،وأنطاكية،طرطوسقضاءتولى.الأنطاكي

ألف.الفرسالىمنغيرهيفوقبالفرومميةحاذقاوكانوالثغور.

الفقه.أصولفياللمعوكتاب،الفروعفيالحاويكتاب

.البصرةإلىبغدادمنرجوعهطريقفيقيفي

بنعمروالكوفى،انظر:الكولمحي.مرةبنعمرو

.مرة

م(.642؟هـ،21-؟)يكربمعلىبنعمرو

بنعمروبناللهعبدلنربيعةبنمعديكرببنعمرو

زبعضأباثور.ي!صنى،المذحجيالزبيديعمروبنعصم

جرممنوأمه،نسبهسلسلةمنربيعةتسقطالمصادر

النساء.منالمنجباتفيمعدودة

الخضرمين،،وشعرائهمالعربفرسانفحولمنوهو

منوفدقدمحين،تبوكغزوةمنعثبرسرالنبيمنصرفأسلم

مرتديمععمروارتدثمكل!سد،النبيعلىالمدينةزبيدبني

إلىعادثم،باليمنووشهاكنبىعمالوحارب،اليمن

فيها.بلاؤهوحسنأغتوحاوشهد،ال!!لام

نظرإذاكانعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنويروى

منتعحباعمرا؟وخلة!حلقناأ!دياللهالحمد:قالعمروإلى

قدإنى:قاصر:أبىلنسعدإلىعمروكتب.خلقهعظما

حويلد،بنوطليحةمعدحص!بنعمرو:رجلبألفيأمددتك

حسنبلاءأ!مرووكان.شيئاولاتولهماالحربفيتشاورهما

ذلك:فيشعرهمشهورومن،خاصةالقادسيةموقعةفي

زلنتمزاحمحينوالقادسية

كالأشطانبهنالحماةكنا

مخذمأيضبكلالفاربين

الأفغانمجامعوالطاعنين

منوأصبحتكبيرةحظوةنالتفقدالتاليةأبياتهوأما

العربي:الشعرفيالختاراتعيون

بمئزرالجمالليس

ئردارديتوانفاعلم

معادنالجمالإن

حمداأورثنومناقث

صالحليأخمنكم

لحدالديبوأته

ولاهلعتجزعتإنما

زندابكاييرذولا

القائل:هووعمرو

فدعهشيئات!تطعلمإذا

ماتستطيعإلىوجاوز،

بل:وقيلعمر،خلافةأخرفى-الشلل-بالفالجمات

بعشرين،سنةالمائةجاوزوقد،عفانبنعثمانخلافةأدرك

.مطبوعشسعرديوانوأسمرو،بخمسينويقال

ولاخرهذالعمرووانحتلفا!لؤتلففيالامديوترجم

فيوقالالأكبر،الزبيديمعديكرببنعمروسماه

معديكرببنلعمروأعرفولا،قديم"جاهلي:ترجمته

شعرا".هذا

المذحجي،انظر:المدحجي.مدمونبنعمرو

.ميمونبنعمرو

عمرو.أبو،الداني:انظر.الدائيعمروبوأ

عمرو.أبو،الشعبى:أنظر.الشعبيعمروبوأ

عمرو.أبو،الشيباني:انظر.الشيبائيعمروأبو

.العمرياللهففملابنانظر:.اللهفضلابن،العمري

ام429،أهـ-)361ضياء.أكرم،العمري

ومفكرأستاذ،العمريأحمدضياءأكرم(.

السيرةمجالفيالدراساتمنالعديدله.عراقيإسلامى

ودرسا.وتحقيقاأجفاتأالشريفةأضويةا

ما639عامبغدادجامعةالتربيةكليةفيتخرج

عامبالقاهرةشمسعينجامعةمنالدكتوراهعلىوحصل

شغلحتىالجامعيةمناصبهفيسدرجوظلام،679

الجامعةفيالنبويةوالسنةالإسلاميالتاريخأستاذمنصب

قطر.وجامعةالمنورةبالمدينةالإسلامية

والسيرةالسنةخدمةمركزمجلسفىعضواكان

لمجمعالعلميالمجلسفيوعضواالإسلاميةبالجامعةالنبوية

الشريف.المصحفلطباعةفهدالملك

السيرةحقلفيالمهمةوالبحوثالكتبمنالعديدله

الصحيحةالنبويةالسيرةمنها:الإسلاميوالتاريخالنبوية

علىأشرفكما،الرواياتنقدفيالمحدثينقواعدفيهطب!ت

بعضفيوالبحوثأرركتوراهواالماجستيررسائلىمنالعديد

..العربيةالجامعات

الإسلاميةالدراساتفيالعالميةفيصلالملكجائزةنال

.أم699عام

وقد،م0945عمقهايتجاوزبالمحيطمنطقةأيالعمق

وخلافا.المحيطاتقيعانفىعمق001علىمايزيداكتشف

أواسطفيالأعماقهذهتكتشفلمالسائد،للاعتقاد

التيالجبليةالجزرمنبالقربمعظمهااكتشفبل،المحيطات

البحر.قاعنحوشديداانحداراشواطئهاتنحدر
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بعدعلىل!ارياناأخدودفيا،هروفةالأعماقأكثرويقع

تلكوفي.الهادئبالمحيطءتوامشمرقيجنوبكم032

صمطحتحتام1).33زهاء،عالق!عمقيبلغ،البقعة

جزءوهو،ميلووكيعمقالأتحرىالأعماقومنالبحر.

وهورتوريكو،بمشماليقعالذيبورتوريكوأخدودمن

العمقهذااكت!!فوقد.الأاعللسيالمحيطفينقطةأعمق

.م846.8ويبا،م9391عام

.الهادئ21ليطبمالمحيطالأ،للسي؟المحيطأيضا:انظر

)البنكنوت(النةدأوراقالرربيلأالدولعملات

وأوراق.العربيةالدولفيالمست!خدمةالمعدنيةوالعملات

لذلك،وهي،قانونيةإبراءقوةأ!االمعدنيةوالعملاتالنقد

أماما.دولةفيالتبادلفيالمشضشدامهايجريالتيالأدوات

حيث،الدوليةالعملةأحيانافيسميانوالدولارالذهب

الديونسدادفي،مقبولتينأداتينباعتبارهماإليهماينظر

اضطرارإلىالمدفوعااتميزانمشاك!أدتولقددوليا.

التيالعملةكصجةعلىالقيودفرضر،إلىالدولمنكثير

إليها.إدخالهااووالدولةمنإخراجهايمكن

الاختراعاتأهممنالنقديةالعهلمة.العملةأهمية

قيمفيوالمقارنةوالقياسلاشبادلوسيلةوالعملةالبشرية

مستودعأليضاوهي،ببعضطبعض!والخدماتالسا

أشكالفيممتلكاتهالإنساني!غظأنمنفبدلأ،للقيمة

منلها،وحفظتخزينمنذلكيتطلبهممامختلفةعينية

التضخمبأنعلص،نقديشكلفيالمالحفظالسهل

.الأخيرةالوظيفةهذهأهميةمنيقللالأسعار،فيالجامح

.لنقودانظر:ا

قديممنالعصطرتالعربءسف.العملاتتداول

والرومفارسبعملارتيتعاملونالجاهليةفيوكانوا،الزمن

أتىوقد.ادحينةوالمعادنأذهباإلىبالإضافةوالإغريق

بنعمركانو.الكريمالقرآنفيوالدرهمالدينارذكر

عليهايظهردراهمضربخليفةاأولىعنهاللهرضيالخطاب

منكثيرأص!طرذلكوبعد،،للتعام!الإسلاميالطالغ

الخاصة.صتملاتهمالمسلمينوالحكامالخلفاء

فيالعربيةالد/ولمنكثير.كانتالحديثةالأزمنةوفي

العشرينالقرنمنتصفوحتىعشرالتاسع!القرنأواخر

وريالالذهبيالإنجليزيكالجنيهالاجنبيةالعملاتقتداول

إلىبالإضافة،الخليجفيال!ضديةوالروبيةتيريزاماريا

الاستقلالوعندإفريقيا.وشمالمصرفيمحليةعملات

والتيالخاصةعملتهاالعربيةالدولمنكثيرأصدرت

الفرنكأوالإسترإينىبالجنيهمرتبطةالبدايةفىكانت

الأولىالعالمية،الحربحتىالذ.هبيالغطاءوكان.الفرنسي

منرصيدلةدولكليكونحبث،العملةقوةمصدر

والتي،بالذهبالمقيمةعملتهاأساسهعلىتصدرالذهب

منعملةكلمحتوىأساسعلىالمصارفتتبادلها

العالميةالحرببعدأنهإلا.الذهبغطاءانظر:.الذهب

بعدإلابديليأتولمالذهبقاعدةنظامأنهارالأولى

التجاريةالدولاتفقتحينما،الثانيةالعالميةالحربنهاية

الذيالذهبتبادلقاعدةنظاماستخدامعلىالرئيسية

الولاياتلأن،مركزيمحورالأمريكيللدولارفيهأصبح

لمبادلةاستعدادعلىالتيالوحيدةالدولةصارتالمتحدة

العملاتأصبحتحينفيمحددبسعربالذهبعملتها

نفسهالنظامذلكأنإلابالدولار.مقيمةالأخرىالرئيسية

حينما،العشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلفىانهار

كميةتوفيرعنعاجزةنفسهاالمتحدةالولاياتوجدت

الأمريكيالدولارسعروأصبح،لذلكالكافيةالذهب

علىالأمريكيةالحكومةتعدولم،الذهبأمامعائما

جميعأصبحتوبالتالي.بالذهبعملتهالمبادلةاستعداد

ويخفئسعرتدريجئاالسعرعائمةالرئيسيةالعملات

أصبحتثمومن.والعرضالطلبلعواملعملتها

.أخرىأورئيسيةبعملةمرتبطةالرئيسيةغيرالعملات

عملتهاعربيةدولةكلتصدرحاليا.العملاتأنواع

محددةرئيسيةبعملةبربطهاإماقيمتهاوتحددبها،الخاصة

تتركهاأوالبلدسلطاتتختارهامختلفةعملاتبسلةأو

وطبقا،والطلبالعرضعواملتحددهالسعرعائمة

العربيةالعملاتوضعكان،العربيالنقدلصندوف

كالتالي:

منفردةبعملةمرتبطةعملات

اليمنريالالسوداد)ديار(حنيه

سوريةليرةالراقدينار

عمانريال

بالدولارالثابتةالعربيةالعملات

السعوديةريالالإماراتدرهم

قطرريالالبحرينديمار

العملاتمنبسلةالمرتبطةالعملات

الحزائردينارالمغر!درهم

ليبيادينارالأردندينار

المعومةالعملات

الصومالشلنموريتالياأوقية

لبنانليرةمصرحنيه

تونسدينار

العربيةالدولتختلف.الأجنبيةالعملاتتداولحرية

عملتهامقابلالأجنبيةالعملاتفىالتعاملحريةمدىفي

فبعض،الأجنبيالصرفعلىرقابةمنتضعهماومدى

خفيفة.قيوداتضعأوإطلاقاقيودأيةتضعلاالعربيةالدول

وسيتضح،بشدةالمعاملاتفيالاخربعضهايتحكمبينما
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وضعويؤثروسياستها.بلدكلعملةإلىنن!عندماذلك

صادراتهاوعائدالخارجيةتجارتهاوحجمالاقتصاديالبلد

سعراستقرارمدىعلى،الاقتصاديةسياساتهاإلىبالإضافة

تقلبه.منعملتها

النقديةالوحداتبعضهناك.النقديةالوحداتبعفر

والإقليمي.الطابرإلدوليذاتالمرجعية

الدوليالنقدصندوقيصدرهاالخاصهالسحبحقوق

وحدةوهى،العملاتأسعاروامحتقرارعالمياالسيولةلتوفير

والمؤسساتالمركزيةالبنوكأساسابهاتتعاملحسابية

61منتت!ضنعملاتسلةعلىمؤلسسةوقيمتها،المالية

لارد4.1أجاحامنهاالواحدةالوحدةوقيمة،رئيسيةعملة

أمريكى.

ال!سلاممطالبنكيصدرهاحسابيةوحدةالإسلاميالدلنار

وحدةالإسلاميأسديناراويعادل.رأسمالهقوموبها،للتنمية

بالديناررتتعامل،الخاصةاسمحبحقوقوحداتمن

المالية.والمؤسساتالمركزيةالبنوكالإسلامى

النقدصندوقيصدرهاحسابيةوحدةالعربيالدينار

الواحدالعربيالدينارويعادل.رأسمالهقوموبهاالعربي

بهوتتعاملالخاصةالسحبحقوقوحداتمنثلاثا

عملاتيليوفيما.فقطالماليةوالمؤ!سساتالمركزيةالبنوك

التعام!!أ!حيادولةكلوسياسةوتاريخها،عربيةدولةكل

الأجنبية.بالعملات

لأردنا

الأردنى.الدينار:الرسميةالعملة

1)000-واحدأردنىدينارالفل!،:الجزئيةالوحدة

فلس.

.أم059يوليوأ:التداولتاريخ

دولار0.82-واحدأردنىدينار:التداولعندالقيمة

دينار.،357-واحدأمريكيدولار:)أيأمريكى

.(نيأرد

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالدينارسعر

أردني.دينار.،907

أحملةاعادت،مرةلأولالأردنيالدينارإصدارعند

بالجنيهالصلةلكنالإسترلينيالجنيهمنطقةإلىالأردنية

فىللدولارالفعلىالتخفيضعندقطعتالإسترليني

بالدولارمرتبطاظلالدينارأنإلاام،719عام

الجنيهتعويمعندللدينارميزةأيوانتهت،الأمري!ي

العملةوسعر.الإسترلينيمنطقةوانهيارالإسترليني

الدوليالنقدلصندوقطبقاماحدإلىمرنالأردنية

البنكيختارهاعملاتلحملةعلىلممعرهايعتمدحيث

القرنمنالتسعينياتأوائلوفي.الأردنىالمركزي

الدينارقيمةفيالسنويالتغيرمتوسطكانالعشرين

طبقاانخفاضا%أ97.3الأمريكيالدولارمقابل

نأأيضاأوضحتالتيالعربيالنقدصندوقاضقارير

بالعملةالتعاملعلىقيوداتضعالأردنيةااصسلطاتا

الأردن.افىالأجنجية

المدحدةالعربيةالإمارات

أد!ماراتي.الدرهم:الرسميةالعملة

فلس001واحدإماراتيدرهم،الفلس:الجزئيةالوحدة

.ام739مايو91:التداولتاريخ

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالدرهمسعر

إماراكط.درهم76.3

صارتثمالخليجيةالروبيةتستخدمالإماراتكانت

تداولتمأنإلىرسميةعملةالبحرينيالدينارتتداول

فيالدرهمسعرويتحرك.الاستقلالعندالإماراتيالدرهم

لتقاريروطبقا،الأمريكيالدولارمقابلضيقةحدود

فيالتعاملعلىقيودهنالكليعستالعربىالنقدصندوق

الدرهمسعرظلوقد.الإماراتفيالأجنبيةالعملات

السنواتفيالأمريكيالدولارمقابلثابتاالإماراتي

.ام299عامإلى8791عاممنالأخيرة

البحرين

البحريني.الدينار:الرسميةالعملة

1)000-واحدبحرينىدينار،الفلس:الجضئيةالوحدة

فلس.

.أم659أكتوبر:التداولتاريخ

دولار1.2-واحدبحرينيدينار:التداولعندالقيمة

دينار.،674-أمريكيدولارواحد:)أيأمريكي

بحريهما(.



واحد-أمريكيدولار:أم179،عامفىالدينارسعر

بحريني.دينار.،377

الروبيةدتداولالبحريننتدطالدينار،تداولقبل

بدأ.أم959عاممنذتتداولظلترسميةعملةالخليجية

بمبهومربوطاالإسترلتيمنطقةفي!عضواالبحرينيالدينار

لكن،ضرلينىالإسمنطقةحلعظ.انقطعتالصلةأنإلا

الدولار.مقابلقيمتهزادمماثابتاظلللدينارالذهبيالمحتوى

الدينارسعروصارالديناربط)قطعام،789عاموفي

واحدبحرينيديناربمعدلا-خاصةالسحببحقوقمرتبطا

وطبقا.الخاصةالسحب-!قوقمنواحدةوحدةمقابل

البحرينيالا-ينارسعركان،بيالعمالنقدصندوقلتقارير

الأخيرةاتالسنمفيالأاسريكيالدولارمقابلثابتا

البحرينفىدقيمهناكليعستأنهكماأم،ا-879899

والخويلات.بالعملاتالتعاملعلى

اونس

اكونسي.ينارالد:لرسميةالعملةا

مليم1).00واحد-تونسىدفيأر.مليم:الجزئيةالوحدة

.،89راحد-أمريكيدولارأهـ:799عامفيالقيمة

تونسي.دينار

أنهإلا،الفرنسيالفرنكبمنطقةالتونسىالديناريرتبط

داخلالأجنبيبالنقدالتعاملعلىقيودهناكزالتما

طبقاالرأسماليةالمعاملاتمدفوكاتاتعلىخاصةتونس

حدودداخلالدينارويتحرك.العرايالنقدصندوقلتقارير

مشويبمتوسطالدولارمقابلينخف!!سعرهوكانضيقة

ثمام299و8791عاميبينالفترد"فيتقريبا%4قدره

فإنالمصدر،لنفسر،وطبقا.الأضجرةالفترةفىقليلاارتفع

4.معوكلعملةالتونسىالدينار

964العربيةالدولعملات

،!48،

ئرلجزاا

.الجزائريالدينار:الرسميةالعملة

379.4-واحدأمريكيدولار:التداولعندالقيمة

.جزائريينارد

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالعملةسعر

.جزائريدينار83.55

001=واحدجزائريدينار،سنتيم:الجزئيةالوحدة

سنتيم.

.أم469أبريل1.:التداولتاريخ

منبدلأللتداولأم649عامالجزائريالدينارطرح

فىعضواالجزائرواستمرت،رسميةعملةالجزائريالفرنك

فيالأمريكيالدولارتعويموعند،الفرنسيالفرنكمنطقة

يتغيرولمبالفرنكصلتهاعلىالجزائرأبقتأم،719عام

لكنالدولار.مقابلسعرهرفعمماللدينارالذهبيالمحتوى

سعريتحددوحاليا،قطعتالفرنسيبالفرنكالدينارصلة

البنكيختارهامختلفةعملاتبسلةبربطهالدولار

الديناركانالأخيرةالفترةوفي.الجزائريالمركزي

سنويبمتوسطالأمريكيالدولارأمامينخفضالجزائري

زالتوماالعربيالنقدصندوقلتقاريرطبقا%2ءقدره

لنفسطبقاالأجنبيةبالعملاتالتعاملعلىقيودهناك

السابق.المصدر

جيبوتي

جيبوتي.فرنك:الرسميةالعملة

001-واحدجيبوتيفرنك،سنتيم:الجزئيةالوحدة

سنتيم.

.أم949مارس71:التداولتاريخ

93.412-واحدأمريكيدولار:التداولعندالقيمة

جيبوقى.فرنك

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالقيمة

جيبوقي.فرنك72.177

عامومنذ،الإفريقىالفرنكتستخدمجيبوتىكانت

عملةالجيبوتىالفرنكتتداولجيبوتىبدأتأم479

نأإلاالفرنسيبالفرنكالسابقةارتباطاتهاومع.رسمية

لتقاريرطبقامإلدولارثابتسعرذاتالوطنيةعملتها



العربيةالدولعملات065

ثابتاالجيبوتيالفرنكسعرحصانوقدالدوليالنقدصندوق

العربي.النقدلصندوقطبقاالأمريكيالدولارأمام

السعودلة

.السعوديالريال:الرسميةالعملة

هللة.001-واحدسعوديريال،هللة:الجزئيةالوحدة

أمري!ص-دولارواحد:أم799عامفيالريالسعر

.سعوديريال.753

عدةالمملكةفىتتداولاهـكانت346عامقبل

ثهأ!ذهبياالإنجليزيالحنيهرأسهاعلىمختلفةعملات

ثم،فضىريالأ!هـأرأ346عامالمملكةأصدرت

فئر.اشيالمنمختلفةهـفئاتأ435عامفيأصدرت

بقبولأبنوكااهم!صةأمرتأم(هـ)939أ358عام

معالسعرثابتالسعوديالريالحاليا.السعوديالريال

الأخيرةالسنواتفيالدولارمعسعرهتحغيرولمالدولار

التعاملعلىقيودأيةهنالكوأجعستأم(899أ-)879

الجاريةوالتحويلاتوالمدفوعاتالأجنبيةبالعحلات

والرأدمممالية.

انلسودا

01-الدينار.السودانيانوالجنيهالدينار:الرسميةالعملة

سودانية.جنيهات

قرش001-واحدسودانيجنيه،قرش:الجزيةالوحدة

.ام579أبريل8:التداولتاريخ

87.2واحد-سودانىجنيه:التداولعندالعملةسعر

جنيه.348،-واحدأمريكىدولار:أي.أمريكىدولار

ني.سودا

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالجنيهسعر

سوداني.جنيه5.461

قبلرسميةعملةالمصريالجنيهيتداولالسودانكان

واحديعادلكانالذيالجخيهتداولعسدأم579عام

وليعستمستقلةالسودانيةالعملةحاليا.مصريجنيه

السودانيالجنيهسعروكان.أخرىعملةبأيمرتبطهة

قدرهسنويبمعدلالأمريكيأسدولاراأمامينخفض

طبقاأم299و8791عاميب!تالفترةكط6،ء%2

الموحد،الاقتصادي)التقريرأ!ربىاأضقداصسدوقأشقارير

الرقابةتمارسالسودانيةالنقدسلطاتأتزازماأم(.396

الجاريةالمعاملاتأمامقيوداأصصرهـشتفبعاعلى

الدولارأمامالجنيهقيمةثباتإلىادتالرسميةوالمعاملات

.أم799و5991عاميبين

جديدةرسميةعملةاسمودانأصدرأم299عاموفي

منجنيهاتعشرةيعادلالذيالسودانيالدينارهى

تحلحتىسوياتتداولانالعملتانزالتوماالسابقةالعملة

الجنيه.محلأررينار(،)االجديدةأعملةا

سوريا

سورية.ضة:الرسميةالعملة

.قرش001-واحدةسوريةليرة،قرش:الجزئيةالوحدة

أمريكى-دولارواحد:أم799عامفيالليرةسعر

سورية.ليرة22.11

.،-كأج!!م!يهبينبر!9ا18-2لم-!ب\!/2-
-،ا-أا%سا:ة3ةلم!تج---1001ءمة3لأا:!

حأ--أ!-؟-بم!بهغ..3ة-،ضأ--ءا"
،-أ-.،ثحا

ض!7!غئج!!فيب-،-س+أ-لاملمكط

يكح!كبئ!خن!لا.برض--!"7ش./7،"-8

-بهـح!!---:-،-حإبر193/ثط--

/911!ؤثحيما-يهع!!:ف!:كأء!!ترء*!؟ص،09812-ع-أسةلأ*!

أمامتغيرهامعدلوكانبالدولارمرتبطةالسوريةالليرة

النقدصندوقلتقاريرطبقاصفراالأخيرةالفترةفىالدولار

النقدعلىالرقابةالسوريةالنقديةاسملطاتتمارس.العربي

وعلىالأجنبيةبالعملاتالتعاملعلىوتفئقيودا

المذكور.المصدرلنفسطبقاوالرأسماليةالجاريةالمدفوعات

الصومال

صومالى.شلن:الرسميةالعملة

001-وأحدصوماليشلن،سنتسيمي:الجزئيهالوحدة

سنتسيمي.

.أم!06يوليوأ:التداولتاريخ

شلن.417-واحدأمريكىدولار:التداولعندالقيمة

صومالي.

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالشلنسعر

صومالي.شل026.2



وشلنالجنوبفيالصومالوتتداولالصومالكانت

الصوماليالمثعلنتداولتمأنأىإالشمالفيإفريقياشرق

العملةتعتبروحاليا.أم069عامفيرسميةعملة

الصوماليالشلنكانوقدالسكلر،معومةالصومالية

قدرهسنويبمعدإ،الأمريكيالدولارمقابلينخفض

سلطاتو!طنتمؤخرا.س!رهاستقرثم%2.67،

التحويلاتعرقمختلفةؤيوداتمارسالنقديةالصومال

النقدصندوقلتقاريرطبقاالأجضبيةبالعملاتوالتعامل

العربي.

اقأفعرا

ال!رأقي.الدينار:الرسميةالعملة

1)000-واصطعراقيدينار،فلس:الجزئيةالوحدة

فلس.

0001-وا،حدأمريكيدولار:أم799عامفيالممة

عراقي.دينار

لمدةالإامشرلينيبالجنيهصتبطا5العراقيالديناركان

لممعريتغيرولم.الأمريكىبالىرولارمرتبطحاليالكنهطويلة

عاميبينال!ضةطوالالأءصيكيالدولارمقابلالدينار

يساويالأ!هـيكيالدولاركانحيثأم299و8791

التحويلاتعلىقيودوهناكعراقيا.دينارا.1،31

صندوقلتقاريرطبقاالأجنبيبالن!!التعاملوعلىالأجنبية

الدينارسعررتدهر،الثانيةالخليجحربوبعد.العربىالنقد

.المتحدةالأمفرضتهال-يالاقتصاديبالحظرمتأثرا

ءعمان

العحماني.الريال:الرسميةالعملة

000،1-واصطعمانىريالبايزاس،:الجزئيةالوحدة

.يزاسبا

.ام729نوفمبر11:التداولتاريخ

دولار10.62،-واحدعمانىريال:التداولعندالقيمة

أمريكي.

-كلمافط(.ريال.384،-واحدأمريكيدولار:)أي

واحد-أمريكيدولار:أم79!عامفيالعملةسعر

عمافي.ريال.،384

651العربيةالدولعملات

هوالسعيديالريالكان،العمانىالريالتداولقبل

ومرتبطاثابتاالريالسعروكان،عمانفيالرسميةالعملة

عامفيالعلاقةتلكقطعتأنإلىالإسترلينيبالجنيه

الدولاربسعرمرتبطاالعمانيالريالسعروأصبح،ام729

السنواتفىالعمانيالريالسعريتغيرولم.الأمريكى

وليعستالأمريكىالدولارمقابلثابتهوإذ،الأخيرة

الأجنبيةبالعملاتوالمدفوعاتالمعاملاتعلىقيودهناك

العربي.النقدصندوقتقاريرحعسبعلىعمانفى

قطر

.القطريالريال:الرسميةالعملة

درهم001-واحدقطريريال،درهم:الجزئيةالوحدة

.ام739مايو91:التداولتاريخ

ريال49.4واحد-أمريكىدولار:التداولعندالقيمة

.قطري

واحد-أمريكيدولار:م7991عامفيالعملةسعر

.قطريريال.463

عملةالخليجيةالروبيةتتداولالبدايةفيقطركانت

مأ669عامفيالبحرينيالدينارمحلهاحلثم،رسمية

عملةالريالتداولقبلقطر/دبيريالتستخدمأخذتثم

الدولارمقابلالقيمةثابتالقطريالريالحاليا.رسمية

هنالكليعستكذلك،الأخيرةالفترةفيسعرهيتغيرولم

الأجنبيةالتحويلاتعلىأوالصرفعلىقيودأورقابةأية

العربي.النقدصندوقلتقاريرطبقاوذلكقطرداخل

القمرجزر

.القمريالفرنك:الرسميةالعملة

001-واحدفرنسيفرنلث،سنتيم:الجزئيةالوحدة

سنتيم.

.ام81!:التداولتاريخ

واحد-أمريكيدولار:أم799عامالعملةسعر

.قمريفرنك.95388

الفرنسي،الفرنكمنطقةمنجزءالقمريالفرنك

داخلالأجنبيةبالعملاتالتعاملعلىقيودأيةهناكوليعست

الإفريقى.للفرنكمعادلوهوالفرنسيالفرنكمنطقة



العربدهالدولعملات652

الكولت

الكويتي.الدينار:الرسميةالعملة

000.1-واحدكويتىدينارفلس،:الجزئيةالوحدة

فلس.

.أم619أبريلأ:التداولتاريخ

دولار82.-وأحدكويتيدينار:التداولعندالقيمة

دينار.357،-واحدأمريكىدولار:أي.أمريكي

كويتي.

احد-"أمري!صدولار:أم799عامفىالعملةسعر

جمط.حصريناد.،3003

الروبيةتستخدماحصيتا!صانتالدينار،تداولقبل

عندال!صشيالديناربهاواستبدلترسميةعملةالخليجية

بالجنيهمرتبطاالبدايةفيالديناروكان،الاستقلال

ممطقةبحلالصلةتلكانقطعتأنإلىالإسترليني

بربطهالدينارسعريتحددحاليا.أم729عامال!!شرليني

.المركزيالبنكيختارهامختلفةرئيسيةعملاتبسلة

فيتقريباثابتاالأمريكيالدولارأمامالدينارسعروظل

أيةالكويتيةالنقديةالسلطاتتمارسولا.الأخيرةالفترة

التحويلاتعلىقيوداتضعولاالصرفعلىرقابة

ال!جنبية.

لبنان

اللبنانية.الليرة:الرسميةالعملة

قرلق.001واحدةأسنانيةليرة،قرلق:الجزئيةالوحدة

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالعملةسعر

لبنانية.ليرة558.1

تدخلبدونعائمةوأسعارهاحرةعملةاللبنانيةالعملة

العربىالنقدلصندوقوطبقا.معينمععرلفرضالدولةمن

قدرهسنويبمتو!عطيتغيراللبنانيةالليرةسعركان

عاميبينالفترةفيالأمري!يالدولارأمام4.42%-

وخضعذلكبعدسعرهااممتقرثمأم299و8791

التحويلاتعلىقيودأيةهناكوليمستالسوقلحرحصة

.أجنانفيوالرأسماليةالجاريةوالمدفوعات

ليبيا

الليبي.الدينار:الرسميةالعملة

1)000واحدليبيدينار،درهم:الجزئيةالوحدة

.أم719سبتمبرأ:التداولتاريخ

دولار82.-واحدليبيدينار:التداولعندالعملةسعر

ليبي.دينار.،357-أمريكىدولارواحد:أي.أمري!ص

واحد-أمريكىدولار:أم799عامفيالعملةسعر

كيبى.ديمار.،635

بديلاالليبيالدينارليبياأصدرتأم،719عامفي

فيخرجتليبياأنكماالسعر،وبنفسالليبىللجميه

سعرورفعت،الإسترلينيالجنيهمنطقةمنالعامنفس

محتوىلثباتوذلكالأمريكيالدولارمقال!عملتها

وحالياالدينار.مقابلدولار.403إلىالذهبيالدينار

التيالخاصةالسحببحقوقالليبيأسديناراسعريتحدد

الليبىالديناركانوقد.الدوليالنقدصندوتيصدرها

%17.2قدرهلحشويبمعدلالأمريكيالارأ!دواأماءيتغير

علىرقابةهناكوحاليا.أم299و6871عاممطب!!

الجاريةوالمعاملاتالتحويلاتعلىوقيودأصرفا

شأسمالية.وا

مصر

.المصريالجنيه:الرسميةالعملة

قرش.001-واحدمصريجنيهقرش،:الجزئيةالوحدة

واحد-أمريكىدولار:أم799عامفيالعملةسعر

.مصريجنيه04.3

منوهوحدود،فىالمصريالجنيهلممعريتحرك

للجنيهأسعارعدةهناككان!وقد.المعومةالعملات

المصرفسعر:لممعرانيوجدحاليالكن،المصري

بعضهناكزالتوما،الحرةالسوقولممعرالمركزي

الرأسماليةالمدفوعاتخاصةالتعاملاتعلىالقيود

كانمإلدولاروبالمقارنة.بالوارداتوالخاصة

السنواتفىطفيفاالمصريالجنيهانخفاضمتوسط

.للأخيرةا



المغربيةالممكط

المغربي.الدرهم:الرسميةالعملة

سنتيم001-واحدمغربيدرهم،سنتيم:الجزئيةالوحدة

.أم959أكتوربر71:التداولتاريخ

درهم.605--واحدأمريكيدولا.ر:التداولعندالقيمة

مغربي.

واحد-أمريكيدولار:أم799عامفيالدرهمسعر

مغربي.درهم97.8

فيالفرنسيبالفرناثمرتبطة،المغربالعملةكانت

سلةبوساطةاياحايحددالمغربيالدرهمسعرلكنالسابق

الدرهمسعر!ان،الأخيرةالىنواتوفي.مختارةعملات

أقلكانفيهالسنويالتغيراشوسطإنحيثما،نوعامستقرا

الرأسمالية،التحويلاتعلىال!جودبعضوهناك.+3%من

الجارية.التحويلاتعلققيودهناكليستأنهإلا

ريتانيامم

ا،وريتانية.الأوقية:الرسميةالعملة

ه-الواحدةالموريتانيةال!وقيةالخم!م!:الجزئيةالوحدة

خمس.

.5138-وا-حدأمريكيدولار:أم799عامفيالسعر

موريتانية.أوقية

سلةأسعاركلترسطبقاا،وريتانيةالعملةسعريتحدد

وفي.الموريتانيالمركزيالبنكبوساقيمختارةعملات

أمامتنخفضالموريتانيآالأوقيةكانت،الأخيرةالسنوات

تمارسموريتانياومازالت.%9قدرهسنويبمعدلالدولار

الجاريةالتصويلاتعلىقيودوهنا!!الصرفعلىالرقابة

يصنفبأنهعل!االعربيالنقدلصندوأقطبقاوالرأسمالية

السعر.المعومةال!كلاتضمنالموريتانيةالعملة

اليمن

ايىمني.الريال:الرسميةالعملة

فلس.001=واحديمنيريالفلس،:الجزئيةالوحدة

001=واحدأمريكيدولارأ؟ا:799عامفيالسعر

يمني.ريال

653العربيةالدولعملات

وتمارس،الأمريكىبالدولارمرتبطاليمنىالريال

،الصرفعلىرقابةالنقديةاليمنسلطات

ومدفوعاتالرأسماليةالمدفوعاتعلىقيودوهناك

.الوأردات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الذهبغطاءالعملةسكدار،الإسلامىالاقتصاد

المصرفالريالنظام

الاسلاميةالمنظماتالزكاةالماليالتضخم

الغربيةالممظماتالماليةالأوراقسوقالعملاتجمع

النقودالإسلاميةوالنقودالعملاتالجنيه

فوعالموعناصر

الأردن-1

المتحدةالعربيةالإمارات-2

البحرين-3

توذس-4

الجزائر-5

جيبوتي-6

السعودية-7

ال!ودان-8

سوريا-9

الصومال-01

العراق-11

عمان-21

قطر-31

القمرجزر-41

الكويت-51

لبنان-61

ليبيا-71

مصر-81

المغربيةالمملكة-91

موريتانيا-02

اليمن-12

أسئلة

؟الناسحياةفيالعملةأهميةما-

مرتبطة؟عملةمعنىما

المعومة؟العربيةالععلاتما-

النقدية.الوحداتبعضاذكر-
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لالسقود،الإسلاميةالشريعةاهتمامبمضلالإسلامىأ-العافىالس!صةصاعةتطور!يكسيربقسطالإسلاميةالعقيدةأسهمت.الإسلامةالنقود

وعيرها.والديةوالعقوباتوالوقصوالعقودوالصداقبالزكاةوالوتيقةالماشرةلصلتها،المعاملاتوتحددالعباداتميدادليتدحللكونها

الإسلاميةوالنقودالعملات

أغظعديهائطلتالإسلامدةوالئقودالعملات

النقودحولثلهاتدورمتعددةمعانعنيعبرالذيالسكة

ذهبيةدنانيرمنوالإسلاميةالعربيةالشعوببهاتعاملتالتي

أحياناالسكةبلفظيقصد.نحاسيةوفلوسفضيةودراهم

أنواعها.اختلافعلىالنقودهذهلهاتزينالتيالنقودتقتلك

العملةعلىبهايختمالتىالسكقوالبيعنيأخرىوأحيانا

معكعلىتقومالتيالوظيفةعلىأيضايطلق،كماالمتداولة

العملة.سكداران!:.الدولةإشرافتحتالعملة

للسكةجامعاتعريفاخلدونابنالعربيالعلامةويقدم

المتعاملوالدراهمالدنانيرعلىالختمهي"السكة:فيقول

حلماتوصورفيهاينقشحديد،لطابعالناسبينبها

رسومفتخرج،والدرهمالدينارعلىبهاويضرب،مقلوبة

منالنقدعياريعتبرإذ،مستقيمةظاهرةعليهاالنقوشتلك

وبعد،أخرىبعدمرةبالسبكخلوصهفيالجنسذلك

عليه،يصطلحمعينبوزنوالدينارالدرهمأشخاصتقدير

يكونأشخاصهاتقدرلموإذاعددا.بهاالتعاملفيكون

سلطةمظاهرمنمظهراتعدوالسكةوزنا".بهاالتعامل

وثائقكونهاجانبإلى،الحاكمأوالسلطانأوالخليفة

التاريخ،ممادرمنمصدراأوفيهاالطعنيمكنلارسمية

منهايتعلقماسواء،التاريخيةالحقائقامشنباطعلىتساعد

جانبإلىعليها،المنقوشةالدينيةالعبارأتأوبالأسماء

كثيرعلىالضوءتلقيالتيأسعوتواأ!لألقابسجلاكونها

وأالولاةتبعيةتنفيأوتثبتالتىأصسياسيةاالأحداثامن

التاريخفىالمركزيةللحكوماتأوللخلافةالسلاطين

صدرفىسكتالتىالنقودتعدولذلك.الإسلامي

تؤكدرسميةمستنداتوالقاهرةوبغداددمشقفيالإسلام

وقد.العربىللعالموالاقتصاديةالسياسيةالوحدةعلى

صناعةتطورفيكبيربقسطالإسلاميةالعقيدةأسهمت

الشريعةاهتمامبفضلالإسلاميالعالمفىالسكة

وتحددالعباداتميدانفيتدخللكونهابالنقود،الإسلامية

بالزكاةوالوثيقةالمباشرةلصلاتهاوذلك،المعاملات

وغيرها.والديةوالعقوباتوالوقفوالعقودوالصداق

الإسلامية،بالفنونوثيقاارتباطاالسكةارتبطتكما

الأثريةالكتاباتعلىالتعرففينقوشهاتساعدحيث

والتاريخيةالسيام!يةدلالاتهاودراسةعليهاالمنقوشة

علىللتعرفمهمامصدراكونهاجانبإلىوالعقائدية

تفيدكذلكفيها،ضربتالتيوالأماكنالبلادأسماء

الإسلامىالعالمحالةعلىالضوءإلقاءفيالسكةدراسة

علىالتعرفخلالمنالتاريخيةالعصورعبرالاقتصادية

وزنها.ومقدارالسكةفيالعيارقيمة

فيالعربيةالنقودفيهاتسكالتيالأماكنعرفتوقد

دارباسمالوسطىالعصورفيالإسلاميالعالمحواضر



تتبعصناعيةمض!أةهيئةعلىهي!.الضربدارأوالسكة

وأذهبيةنقديةعملاتلماصداروتقومالحاكمأوالسلطان

الفتحإبانالسكةداروكانت.برونزيةأونحاسيةأوفضية

نأإلى،غارسىوالىالبيزنطيادلابععليهايغلبالإسلامي

م496هـا74عانممروانبنإلكعبدأالأمويالخليفةظم

العملةلضربجديدفىإسلاميةرد(وإنشاءالسكةبتعريب

والعراقالشاممن!ا،الإسلاميأمالعاحواضرمنعددفي

العربيةالنقودت!لىلمالوقتذلكومنذ.فارسوبلادومصر

ترتبطأو،الفار!سيةأوابىيزنطيةالنقودفلكفيتدور

مشعلومصرالشاممنكلوحمات.وأوزانهابأسعارها

عهدفيالأمويةالعاصمةنححاءته3أالذيالنقديالإصلاح

.مروان!نعبدالملكالأمويالخليفة

النقودفيالنقصأوبالزيادةا!بيرتفاوتحدثوقد

استدعىمما،الإسلاكليةالعصورمختلؤءفيالمتداولةالعربية

المتعلقةال!صهيةالقواعدز!بيقعندالتفاوتلهذاحلا

للنقودالت،ريخيالتطورعلىوالوقوؤ!.الماليةبالشؤون

هذهإيجاد.علىيساعدوقيمتهاوعيارهاوأوزانها.العربية

ا!!داولة.بالنقودالشرعىالنصابتعيينعندالحلول

علماس!تحتالحديثةالعلومفىالنقوددراسةوتندرج

والاوزانارخقودفييبحثالذيالعلموهو.النميات

.العملاتجمعانظر:.والأنواطوالأختام

لوجها

655الإسلاميةوالنقودالعملات

العربيةالجزيرةفيالمتداولةالنقود

وبعدهالإسلامثبل

فكانتبهم،خاصةنقودالإسلامقبلللعربيكنلم

الجزيرةشبهفيالمتداولةبالنقودتتمالتجاريةالمعاملات

التىالتجاريةالرحلاتإلىالكريمالقرانأشماروقد.العربية

تجاريتانرحلتانلهمكانتحيثالعرببهايقومكان

علىمنهايحصلونالشامإلىصيفيةرحلة:رئيسيتان

منهايحصلوناليمنإلىششويةورحلة!الروميةالدنانير

الجزيرةشبهإلىتردكانت.كماالحميريةالدراهمعلى

الأقاليمفيتضربكانتالتيالفضيةالدراهمالعربية

العملياتكانتوهكذا.والعراقإيرانفيوخاصةالشرقية

بينهمالمتداولةالنقودكميةالعرببلادإلىتجلبالتجارية

الفارسية.الفضيةالنقودأوالبيزنطةالذهبيةالنقودسواء

العربأنالبلدانفتوحكتابهفيالبلاذريويذكر

العينعليهاويطلقونتبر،أنهاعلىبالدنانيريتبايعونكانوا

جاءفلما.الورقكلمةالفضيةالدراهمعلىيطلقونكما

ماعلىالنقود!وص!محمدالكريمالرسولأقراللإسلام

النقودبهذهعليطنفسهالكريمالرسولوتعامل،عليهكانت

فاطمةابنتهعنه،اللهرضي،طالبأبىبنعلىفزوج

علي!الرسولفرضوكذلكدرهما،084علىالزهراء

خمسكلفيفجعلالسائدةالنقودبهذهالأموالزكاة

لوجها

الأندلسنيضربذهبدينار

لنموسىحكمهـ)فترة49عام

نصير(.

الألدلسفيضر!ذهبدينار

!بموسىحكمهـ)فترة49عام

نصير(.
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كلفيجعلكما،دراهمخمسةالفضةمنأوقيات

أقرض!س!رالرسولوفاةوبعددينار،نصفديناراعشرين

النقودتبنىفىض!ل!يهالرسولبسنةالصديقبكرأبوالخليفة

شيئا.منهايغيرولمالمسلمينبينالمتداولة

اللاتينىاليونانياللفظمنمشتقلفظالدينار.

وحدةالمسموهو(الذهبى)الديناروتعنيأوريسدينوريوس

العملةهذهالعربعرفوقد،الذهبيةالسكوحداتمن

.وبعدهالإسلامقبلبهاوتعاملوا،الرومانية

العملةتاريخفيكبيرادوراالبيزنطيالدينارأدىوقد

الجزيرةفيالمتداولشكلهوكان،خاصةواللإسلاميةعامة

عبدالملكالأمويالخليفةعهدفىالسكةتعريبقبلالعربية

أحدعلىتحمل،الذهبمنمستديرةقطعة،مروانابن

وأ!داهبهويحيط،هرقلالبيزنطىالإمبراطورصورةوجهيها

صليبعلىمنهماكلقبفروقدوقسططين،هرقليوناس

علىقائملصليبرسمعليهفكانالدينارظهرأما.طويل

مكانإلىوالإشارةدعاءعباراتبهتحيطأربعةمدرجات

واللاتينية.اليونانيةبالحروفالضرب

تعالى:قال،الكريمالقرآنفىالدينارذكروردوقد

منومنهمإليكيؤدهبقنطارتأمنهإنمنالكتابأهلومن)

يمسولم75.:عمرالىآل!إليكيؤدهلابدينارتأمنهإن

مروانبنعبدالملكالخليفةبهقامالذيالنقديالإصلاح

صنجطريقعنوزنهضبطعلىعملوإنماأ!دينار،اعيار

الوزنوأصبح،نقصانأوزيادةتقبلأنيستحيلزجاجية

وأقدم.جم25.4هوتعريبهمنذالإسلاميأ!لدينارعىا%

مروانبنعبدالملكالخليفةضربهااض!اتلكالعربيةالدنانير

مضاعفاتظلتوقدهـ.74عامفىعليهاصورتهونقش

منذالإسلاميةالبلادجميعفيمستع!لةوكسورهالدينار

الخلافةعصرفيصقليةمدينةفيشاعكما،الإسلامفجر

الدنانير.أرباعضربالفاطمية

اششقوقد،الفضيةالسكةوحداتمنوحدة.الدرهم

طريقعنالعربعرفهوقد،اليونانيةالدراخمةمناسمه

تتبعكانتالتىالشرقيةالأقاليممعالتجاريةمعاملاتهم

مناتخذتذلكوعلى،النقدينظامهافىأغضةاقاعدة

الرئيسى.نقدهاالفضةاسدرهما

بلادفيالمتداولةالساسانيةأررراهماأشكالكانتوقد

أحدعلىالفضةمنمستديرةقطعةالتعريبقبلالعرب

،الفرسكسرىصورةمنهالعلويالجزءيمثلنقشوجهيها

الساسانيالتاجرأسهوعلىجانبيوضعفيوجههويظهر

مدججينلحارةننقم!للدرهمالثانيالوجهوعلى،المجنح

علىيسهرانالذيالنار،معبدبينهمابدونهأوبالسلاح

علىالمنقوشةالبهلويةالكتاباتوتشير.وحراستهخدمته

لهدعائيةعباراتجانبإلىالملكاسمإلىالدراهم

لوجها

لوجها

الألدلسليضئر!ذهبدينار

العربيةباللعت!!أهـ)كتب8عام

(.واللاتينية

الأندلسمىصئربذهبدينار

بالخطماكتأهـ)أول20عام

كاملا(.العردى
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وأثلاثةزوجدللدرهمأ-فارجىالإطاروعلى،ولأسرته

كوكبإلىإشارةنجمةهلالكلداخلوفيأهلةأربعة

الشرقيين.عندللرخاءرمزوهوالقمر،معتقابلهعندالزهرة

وحداتصفها2بوالدراهمإلىالكرلميمالقرآنأشماروقد

معدودةراهمإ:بخسبثمنولثسوه):تعالىقال،نقدية

.02:سف!يو!الزاهدينمنفيهوكانوا

علىالأمويالعصرفيالنقديالإصلاححافظوقد

ومنالدينار،وحدةمنأ7يمثلكانحيث،الدرهمعيار

الوزنهذاكأضمعوقد،جم2،أ"7الشرعيوزنهكانثم

للظروفت!جةالتاريخيةاللصورعبركبيرةتغيراتلعدة

فيكبيرةجةبدرتؤثركانتبالتموالاقتصاديةالسياسية

العيار.وقيمةالعملةوزن

43"35،اللاتينياللفظمنكلشتقةيونانية.كلمةالفلس

عرفهوقد،النحا!سيةالسكةوحداتمنوحدةاسموهو

ولمإبيزنطيين،امعالتجاريةمعاملار!مطريقعنالعرب

إقليممنوزنهيختلفكان-!ثواحد،وزنللفلسيكن

والدراهمال!لوسبينالشرعيةالفةكانتوإنآخر،إلى

منالنوعهذاضربفيوالأصل.18وهي،معروفة

بسيطة.الجاريةالعملياتشكلملةتكونأنالنحاسيةالنقود

وأوزانهاشهاوبنق!بهاالاهتماممنالعربذلكيمنعولم

مقدرة-خاصةزجاجية،!شجاوزنهاأجلمنووضعوا

الوجه

حبة:الصاغةاصطلاحفي)الخروبةوالخراريببالقراريط

بها(.يوزنالخروب

نقش،الشكلمستديرالتعريبقبلالفلصرشكلوكان

نقشتالاخرالوجهوعلىهرقلصورةوجهيهأحدعلى

نصرانية.وإشاراتعبارات

الإسلاميةللعملةالعربىالطراز

المبكرةالأولىالمحاولاتإلىالتاريخيةالمصادرأشارت

اهـلضرب8فىالخطاببنعمرالخليفةبهاقامالتي

زادأنبعد،الفارسيةالدراهمغرارعلىالإسلاميةالدراهم

اللهإلاإلهلاأواللهرسولمحمدأوللهالحمدعبارةفيها

بنعثمانالخليفةضربإلىالمصادرأشارتكما،وحده

التكبيرعبارةفيهازادأنبعدهـللدراهم42عامفيعفان

سفيانأبيبنمعاويةالخليفةقامكذللثأكبر.الله

اسمه.عليهاونقشالدراهمهـ(بضرب06-)41

دراهممنبنماذجبلندنالبريطانىالمتحفويحتفظ

أبيبنمعاويةإلىالمؤرخينبعضينعسبكذلك.معاوية

متقلدوهوصورتهعليهانقمقذهبيةلدنانيرضربهسفيان

ضربمنأولهومعاويةيكونهذا،صحوإذا،سيفه

الإسلامية.والنقودالعملاتفيصورته

نأالعقودشذراتكتابهفيالمقريزيالمؤرخويذكر

جاءأنإلىقصيرةغليظةكانتالمبكرةالإسلاميةالدراهم

الظهر

لوجها

مدينةفىضربذهبدينار

هـ)دينار336عامالزهراء

(.الثالثعبدالرحمن

مدينةفيضربذهبديار

هـ)الحكم935عامالزهراء،

المستمصر(.

كا

كا- ء-س
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،المستديرةالدراهمهـوضرب61عامفىالزبيربنعبدالله

الله،رسولمحمدعبارةوجهيهاأحدعلىنقشوقد

بالوفاء.اللهأمرعبارةالاخرالوجهوعلى

ولمقائما،والفارسيةالروميةبالنقودالتعاملظلوقد

الخليفةجاءأنإلىتداولها،منالسابقةالمحاولاتتلكتمنع

النقودهـوضرب74عامفىمروانبنعبدالملكالاموي

والشاراتالنقوشمنتمافاخلتالتيالخالصةالإسلامية

عبدالملكالخليفةهددوقد.والروميةالفارسيةوالرموز

بالسكةوبعث،الإسلاميةالنقودبغيريتعاملمنكلبالقتل

والدراهمالدنانيرعليهاتضربالتي(المنقوشة)الحديدةأي

وقدالنقود،عملفىلتستحدمالإسلاميةالدولةأرجاءإلى

إلاإلهلاعبارةالدرهمأوالديناروجهىأحدعلىنقش

سورةالاخرالوجهوعلىلىشريكلاوحدهالله

ولميلدلم-"نرالصمدالله-":أحداللههوقل)الإخلاص

نقمقالخارجىالإطاروعلىأحدلأكفوالهيكنولم-":يولد

الحقودينبالهدىرسولهأرسلالذي)هوالكريمةألاية

.6:اعصى28،:اكتىا33،ةولالتركله!الدينعلىليظهره

"بسمونصهالضربتاريخلقشالاخرالوجهإطاروعلى

.."...مشةفيالدرهمأوالدينارهذأضربالله

منأولهومروانبنعبدالملكالخليفةيعدذلكوعلى

التعامليجوزلاوالفضةالذهبمنرسميةعملةاتخذ

لوجها

الطرازنسبةفيالعربالمؤرخونيختلفلمولذالغيرها،

بقدرعبدالملكالخليفةإلىالإسلاميةللسكةالعربى

وقد.التعريبعمليةإلىبهأدىالدابالذيفىاختلافهم

الخليفةدفعالذيالسببإلىأضاريخيةاالمصادرأشارت

منحدثالذيالتحديوهوالنقود،تعريبإلىعبدالملك

مروانبنعبدالملكللخليفةالثانىجستنياناشومإمبراطور

علىالمكتوبةالبيزنطةأحباراتابحذفالأخيراأمرح!ت

ذلكإثروعلى.بيزنطةإلىمصرمنالصذرةاجردياأوراق

عليهاخالصةعربيةنقودايضربأنالرأيأهلعليهأشار

الخليفةواستحسن.المحمديةوالرسالةالتوحيدشهادة

وصب،العربيةالنقودبضربوأمرالرأيهذاعبدالملك

عليهالتعيرنقصانأوزيادةإلىتستحيللازجاجيةصنجا

علىردأبلغهذافيوكانأوزانها،وتضبطالنقودهذه

البيزنطي.الإمبراطورتحدي

تنفىلاف!،القصةتلكمصداقيةكانتومهما

مروانبنعبدالملكالخليفةإليهتوصلالذيالكبيرالعم!

وأنهى،والرومالفرسقبضةمنالسكةدورتحريرفى

الاقتصادعلىوالروميةالفارمميةالسكةسيطرةبذلك

الإسلاميةالسكةتعدلمالوقتذلكوهمنذ.الإلمملامي

ترتبطأوالفارسيةأوالبيزنطيةالنقودفلكفيتدور

أوزانها.أوبأسمعارها

الظهر

لوجها

الألدلسا!ى!ئر!ذهبديار

اصتالى(.اهشامهـ)دينار038عام

الأندلسليضر!ذهبدينار

التاممط(.هـ)هشام386عام



الأمويالعصرفيالسكة

أهممن.كانالإسلاميةالعملة،مروانبنعبدالملك

بنعبدالملك2الخليفةأستبدالهوالسكةتعريبمظاهر

تنقمقكانتالتيوولديههرقلبصورةهوصورتهمروان

بعضعلىالإبفاءمع،ابى!زنطيةوالفلوسالدنانيرعلى

الدينارشكلواصبح.ادصسيطةالبيزنطيةالتأثيرات

قابضوهوعبدالماكالخليفةرةصمعلىيحتويالإسلامى

الدولة.،الأمويةانظر:.بيدهسيفه

الإمبراطوريةعلىإ؟سلاميةاالعملةضربأثر

مروانبنعبدالملكالخليفةنتالصسبمنكان.البيزنطية

بينحادأفىاعحدثأنصى!رتهتحملالتيللدنانير

ضربكانإذ؟الأمويالخليفةوبينالبيزنطيالإمبراطور

البيزنطي،الإمبراطورغيرآخرأحاكمبصورةذهبيةنقود

بنالملك.عبدقبلالخلفاءمنأحدعليهيجرؤلمأمرا

الحقهذاعنيدافيمجستنيانرالإمبراطكانوقد،مروان

عارضولذلكاحترامها،ي!خبعامةقاعدةباعتباره

وقام،الإ/سلاميةالعربيةالدنانيرمنالطرازهذاجستنيان

كانالتى،والعربالبيزنطيينبقالمبرمةالمعاهدةبفسخ

بيزنطةإابحراطورإلىالسنويةالإاتاوةبموجبهايدفعونالعرب

بنعبدالملك4الخليصضرببعد،ولكن.البيزنطيةبالدنانير

علىلازمامميكونبصورتهالذ!،للدنانيرمروان

الوجه
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نأالطبيعيمنوكانرفضها،أوقبولهاالبيزنطيالإمبراطور

خليفةبصورةتقدمعملةالبيزنطيالإمبراطوريرفض

مسلم.

التيالعربيةوالنقودالعملةأنبالذكرالجديرومن

فيكبيرةخطوةكانتالأمويالخليفةصورةتزينها

استغرقتوقد.الإسلاميةللدولةالنقديالإصلاحسبيل

وهوهـ،73عاممنذسنواتأربعاللإصلاحاتهذه

أهدافوتمت.العربيةالبيزنطيةالمعاهدةفسختاريخ

هـ،حيث77عامفىتماماوالنقودالعملةتعريبعملية

الإسلامي،العربيالديناروجهيالعربيةالكتاباتاحتلت

الإسلاميالطرازوأصبح،المصورةالدنانيرواختفت

إطارهاعلىنقشواجهةمنيتكونالعربيللدينار

"محمد:نصهاالمحمديةالرسالةإلىتشيرعبارةالخارجي

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسلهاللهرلممول

التوحيدشهادةنقشتالديناروجهمركزوفيكله"،

ظهروعلىله"،شريكلاوحدهاللهإلاإله"لاونصها

تاريخإلىتشيركتابةالخارجىالإطارفينقم!الدينار

سبعسنةالدينارهذاضرباللهبسمنصها:"الضرب

منأسطرثلاثةنقشتالدينارظهرمركزوفي"،وسبعين

اللهير:أحدالله):الإخلاصسورةمنالكريمالقرآن

يولد!.ولميلدلم"الصمد

لوجها

سرقسطهفيضربففمةدرهم

معفضةهـ)درهم474عام

لحاس(.

عامدانيةفيضربفضةدرهم

(.نحاسيمفضةهـلردرهم475
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النقودتعريبفيعبدالملكالخليفةنجحوهكذا

منجديدةعهودابذلكوأقركاملاتعريباالإسلامية

الإسلامية.للدولةالمالىالاستقرار

فيالإسلاميةوالنقودالعملةضربدورأماكن

مروانبنعبدالملكالأمويالخليفةخص.الأمويالعصر

يسجحاو،الجديدةأ!ذهبيةأالدنانيربضربودمشقمصر

يكونأنفيهماالضربدوروأمرغيرهما،فىبضربها

زجاجية،صنخاوص!أ،254.للدينارالشرعيالوزن

والنقودالعملةعيارأجلمنالنقصانأوالزيادةتقبللا

وزنها.وضبطالجديدة

التىالذهبيةالدنانيربينالتمييزالصعبمنوكان

فيدمشقفىتضربالتيتلكوبينمصر،فيضربت

تضربكانتالذيالطرازوحدةبسبب،الأمويالعصر

أطنقودبالنسبةكذلكيكنلمالأمرولكنفيهما،العملةبه

أالوااسمعليهايسجلأصبححيث،المعربةالفلوسمن

كانكما،يديهعلىالمقودضربتالذيالخراجعاملأو

المتحفزيحتفظ.أصسكامكاناسمالفلسيحمل

الخليفةاسمعليهئقث!أضحاسامنبفلسبلندنالبريطاني

كوفية،برأسهوتحيطواقفوهو،وصورتهعبدالملك

كتابةعبدالملكصورةوحول.مميفهعلىبيدهويقبض

الفلسهذاويعد".المؤمنينأميرعبدالملك"لعبدالله:نصها

ذلكبعدظهرتحيث،المعربةالفلوسإلىأضحولانقطة

الأمويالعصرفيمصرفيالبرونزيةالنقودمنسلسلة

متحفويحتفظ.الفسطاطمدينةحفرياتعنهاكشفت

تحملالتيالقطعتلكمنبالعديدبالقاهرةالإسلاميالفن

مصر.فيأعمالهمتولواالذينالخراجوعمالالولاةأسماء

عبيداللهبنالقاسمباسمفل!أغلوساهذهأمثلةومن

باسمآخروفلسهـ(أ42أ-1)6مصرخراجعام!!

هـ(.أ32-131)فىمصرراليمروانبنعبدالملك

إليناوصلتفقد،الأمويأعصرافىأعضيةاالعملةأما

اسمعليها،دمشقفيضربمعظمهامنهاكبيرةمجموعة

وفي.الكوفةضربأودمشقضربونصهاالضربدار

.بالعراقواسطمدينةفيضربدرهمهـوصلنا84عام

السك.داراسمالأمويةالدراهمجميعحملتوقد

العباسيالعصرفيالعملة

انتقلتأهـ،32سنةفيللعباسيينالخلافةانتقالبعد

رمزاتعدالعملةأنوبما.العراقإلىالشاممنالسلطة

الخليفةأمرفقد؟الإسلامىالعصرفىالحاكمةللأسرة

فاستبدل،العملةنقوشمنالأمويينشعارلمحازالةأعباساأبو

"محمدنصها:عبارةالعملةظهرمنالإخلاصبسورة

النقوشا!ستعمالامشمرذلكعداوفيما".اللهرسول

حافظكما،الجديدةالدنانيرعلىالكوفيبالخطالقرآنية

لوجها

لوجها

مديةليصئر!فضةدرهم

هـ.036عامالزهراء

الألدلسفيضربفضةدرهم

هـ.367عام
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الدنانيرلضرباستمرارعلىالأممبدايةفيالعباسيون

حيثأهـ،89عامحتىودمشقمصرمنكلفيالذهبية

العملةعلىتظ!رالتغيرن!حوالأولىالإشاراتبدأت

علاماتبنقشأمرالذيالمهديالخليفةعهدمنذالعباسية

صلاحيتهاوتحديدالعملةأ!مبطتفيدحروفأو،منقوطة

.للتدوال

نادرةدنانيرسكتالرشيد،ونها!الخليفةعهدوفي

أيضاالرشيدعهـدوفي.والسمطاطببغدادالضربدورفي

السك؟نظامفيارئيسيتطورحدثهـ،أ071-39

العملةعلىالأصر!ابنهواسماس!ءينقشأنأمرحيث

الولاةالجديدالإداريالنظام!ذاشعجعوقد.الذهبية

لأولفظهرت،أسمائهمنقشعل!،الأمصمارفيوالعمال

أمثلتهاومن،الذهبيةالدنانيرعلي،مصرولاةأسماءمرة

عليبنسليمانبنعلىالأميراسميحملالذيالدينار

وقدهـ.ا71-961مصرأهـرتولىالذي،العباسي

وبخاصةال!امميةالعملةعلىسلبةياأثراالتغيرهذاأحدث

يقل،،سمكهايكبرحجمهاب!.أحيث،الذهبيةالدنانير

عوضاسطرينفيالهامشعلىتنقعقالكتاباتوأصبحت

شاقة.رأكثرالكوفيا-فطوأصبحواحد،سطرعن

لمم(،833-848هـ،2-234)18الفترةوفي

منلاأمبامميةاالعملةعلىمرسومةتغيراتأيتحدث

لوجها

عملةوأصبحت.الكتاباتناحيةمنولاالنقوشناحية

المأموندينارشكلكانحيثالقياسيةالعملةهيالمأمون

لاوحدهاللهإلاإلهالامركزهفينقشوجهعلىيشتمل

هذاضربالله)بسمالداخليالإطاروعلىله(،شمريك

قبلمنالأمراللهالخارجىالإطاروعلى.(...فيالدينار

ظهروعلى(.اللهبنصرالمؤمنونيفر5ويومئذبعدومن

رسول)محمدنصهاعبارةنقشتالمركزداخلفيالدينار

المسلمينعهدولىرضاالأميربهأمرمما-للمأمون-الله

(.طالبأبيبنعلىبنموسىبنعلي

جوهريةتغيرات،حدثتالعبامسيةالخلافةضعفومع

سبائكهاونقاوةأوزانهااختلافعنهانتج،العملةفي

السنواتفيعليهكانتالذيالعالىالمستوىإلىبالقياس

نفوذتقلصإلىالتغيرهذايعزىوقد.للخلافةالأولى

دورأمرإليهمالموكلالموظفينمستوياتوتردي،الخليفة

أرغموقد.للدولةالاقتصاديالوضعوتدهور،السك

وإخوتهمالعهودوأولياءالولاةأسماءنقشعلىالخليفة

،وسلطانسطوةعليهلهمكانممنوالوزراءوالقادةالأقوياء

الخلافةعنانفصلتالتيالدويلاتحكامأخذكما

فيالطولونيةالدولةمثل،مستقلةشبهوأصبحتالعباسية

فارسفيوالسامانيينوالساجيينالصفار!نودولةمصر

العملةعلىأسماءهميضربون،فلسطينفىوالإخشيديين

الظهر

لوجها

عامقرطبةفيضربفمنةقيراط

!بإسحئ:بطونهـ)المرا045

(.على

هـ.484عامضربفضةقيراط
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فقط.بالاسمالخليفةسيادةأصبحتبينماالعباسية

الدويلاتعلىالتعرفيمكنالدنانير،هذهوبدراسة

وانتهائها.إنشائهاتاريخوتتابعالخلافةعنالمستقلةالجديدة

الدولة.،العباسية:أيضاانظر

الأندلسيةالعملة

علىلهاالإسلامىالفتحإبانالأندلسفيالعربأبقى

والرموزوالشاراتالنقوشذات،البيزنطيةبالنقودالتعامل

العرباتبعهاالتىأضسامحابسياسةعملاوذلك،النصرانية

مجموعةتؤكدهماوهذافتحوها،التيالبلادسكانمع

هـ،79)تنصيربنموسىعهدفىضربتالتىالنقود

م(.715

فىالجديدةالإسلاميةا!دولةاأركانتثبيتومع

هـ،89عامجديدديناربضربالعرببدأالأندلص!،

تشتم!عربيةكتاباتوجهيهأحدعلىيحملم،717

محمدونصهاالديناروسطفيمكتوبةالشهادةعلى

هذاضربنصهكتابىنقشالإطاروعلى،اللهرسول

أصديناراظهرأما.وتسعينثمانسنةالأندلسفيالدينار

السابقالدينارتاريخمنويلاحظلاتينيا.نقشايحملفكان

فىعربالذيالمشرقفيمتيلهعنتعريبهفيمتأخرأنه

بنعبدالملكالأمويالخليفةيدعلىم296هـ،73عام

يتفقإذ،غرابةفيهليسالأمرهذافإنالواقعوفي.مروان

الوجه

للسكةالمسلمالضاربيحبذلمحيث،التدرجطبيعةمع

بالتدرجساروإنماتماما،جديدةبعملةالبلادأهليفاجأأن

فيخالصةإسلاميةعملةضربإلىيص!!حتى،المعقول

أنبالذكرالجديرومن.القرنربعتتجاوزأآقصيرةفترة

الأندلسفيإلايظهرلمالنقعشأصلاتينياالعربيا!دينارا

الألممبانمنالبلادأهلمعرفةإلىيرجعوهذا،خاصة

منمشتقةكانتلهجتهمأنجانبإلىاللاتينيةبالرموز

نفسها.اللاتينيةاللغة

ذهبيةعملةأولظهرتم(،072هـ،ا0)3عاموشى

المغربيالدينارطرازعلىسكتوقد،الأندلسفىإسلامية

إفريقيةبمدينةالسابقةاسشةفيضربقدكانالذي

المضروبةالأسبانيةالأندلسيةالنقودوكانتأسيا(.حا)تودس

داراسمتحملم(،732هـ،أ1)4عامقب!!ا!لأندأفى

الوجود.نادرةقطعشهى،الأندنسىاضربا

منعملاتأيةإليناتصللهاأنهبالذكرالجديرومن

الأميرأنذلكيعللوقدبمالأندلسفيالأمويالحكمابداية

كانتالتيالعملاتباستعمالاكتفىالداخلعبدالرحمن

متحفويحتفظإليها،دخولهإبانالأندلسفىمتداولة

دينارشكلفينادرةبقطعةأكسفوردبمدينةأشمولين

وتأتي.ألاندلسضربمنم734أهـ،61بعاممؤرخ

أندلسيةذهبيةعملةآخريمثللكونهالدينارهذاأهمية

الظهر

لوجها

دىضئر!نحاسيفل!

المركر!ي)الكتابة.الأندلص

تاريحا(.ولايحمل،فقط

الأندلس!يصربنحاسيفلس

يحملولاإطار،علىالايحتوي

تاريحا(.
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منقرنينحواليإلىالسكبعدهاتوقفحيث،معروفة

.الزمان

بعدالأندلسفيظهرتجىلىيدةذهبيةعملةوأول

عامالثالثعبدالرحممقالخايفةعهدفيكانت،ذلك

الخلافةعلىانشقمنالأوهوم(،929هـ،)317

عامومنذ.الأندلىلىعلىضلميفةنفسهوأعلن،العباسية

الأندلس،فيالأمويالحكمن!أيةوحتىم929هـ،317

إلىالعملةظهرعلىتنقشالح!حاموألقابأسماءكانت

أماكنأهممدقوكانتوسسنتها،الضربداراسمجانب

وغرناطةوبلنسيةقرطبةمدينةحينذاكالأندلسيةالضرب

وأشهيليا.الخضراءيرةوابومرسيةومالقةوشاطبة

حوالىفىالأندل!رفيالأمويةالخلافةضعفوبعد

بضربالاندلسبصنلحكامابدأم(،0101هـ،004)

الطرازعلىيضرربمنهاأممثيراوكان.الخاصةعملاتهم

خليفةاسمبنقعثدءقامالأمراءبعفرأندرجةإلىالأموي

العملة.على4خلافئمدةانتهتقد،سابق

أشبيليافى!ادبنيمثل،حفالطوابملوكعصروفى

وبنيبثلليطلة،نونذيوبنيببطليوس،الافطسوبني

بوضعهؤلاءأخذ،بغرناطةحيوسوبنى،بقرطبةجهور

كسورم!ظمهاكانالتيال!صلةعلىوألقابهمأسمائهم

تضرب.كانتأنهاالفترةتلكدنانيريعيبوكانالدنانير.

لوجها

الحالةتدهورعلىيدلمما،الذهبمنرديءبنوع

.حينذاكوالسياسيةالاقتصادية

شهدتفقد،الأندلسفىالمرابطينحكمفترةأما

هوذلكإلىالدافعوكانالنقودسكفي!لموساازدهارا

لدرجة،النصارىوالملوكالمسلمينملوكبينالكبيرالتنافس

نقوشماتحملعملاتبضربأمرالثامنألفونسالملكأن

مرسية.أمراءعملةطرازغرارعلىعربية

قدالأندلسيةالضربدورأنبالذكرالجديرومن

بنيوسفبنعليالأميريدعلىكبيراأنتعاشاانتعشت

فيضربتعملاتإليناوصلتحيث،المرابطيتاشفين

أشبيليا،،قرطبة،غرناطة،المريةمنهاالاندلسمدنجميع

وغيرها.لمطةنول،شاطبة،دانية،مالقة،مرسية

قيمتهابارتفاعالعملةتميزتالموحدينعصروفى

إلىنسبة،المؤمنىوالدرهمالمؤمنىالدينارخاصةوبصفة

يميزكانماوأهم.عليبنعبدالمؤمنالموحديالخليفة

المهديبسكهأمرالذيالمرلغشكلههوالموحديالدينار

سككذلك،الموحديةالدولةمؤسستومرتبنمحمد

يعقوبالخليفةوولدهعبدالمؤمنبنيوسفالخليفةمنكل

وقرطبةأشبيليافيضربتثقيلةعملةبالأندلسالمنصور

معركةفىالموحدينوبهزيمة.والمريةومالقةوغرناطة

دورتقلص،الأسبانجيولقأمامبالأندلسالعقاب

الظهر

لوجها

عامأشبيليافيضربذهبدينار

بنيوسفلنهـ)على516

(.تاشفين

عامأشبيل!فيضربذهبدينار

بنيوسفب!هـ)على518

تاش!لى(.
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مدنمعظمسقوطعلىساعدمما،هناكالدفاعىالمسلمين

اغةوماوأشبيلياقرطبةمدينةمثل،الأسبانيدفىالأندلصر

إلاالأندنسفىالإسلامديارمنيبقولم.وغيرها،ومرسية

الملوكآخرنصربنويحكمهاكانالتيالعربيةغرناطةمملكة

العملاتآخرعملاتهموتعد،بالأندلسالمسلمين

عملاتتميزتوقد.الأندأصأفيضربتالتيالإسلامية

أنهاجانبإلى،بعنايةتضربكانتبأنهانصر،بنى

أشتملتوقد.الثقيلالمغربيبالأسلوبمتأثرةكانت

منآياتتضمنتعديدةنقولقعلىنصربنيعملات

يضربأندونالحاكماسمجانبإلى،الحكيمالذكر

نصربنيعهدفيالعملةيميزماوأكثر،السكسنةعليها

فىالضربدورأهمأما"اللهإلاغالب"لاشعار:هو

اطسلم!تمعاقا!آخرباعتبارهاغرناطةمدينةفكانتعهدهم

الأندلمى.في

الفاطميهالعملات

بأس!ائهمالذهبيةالدنانيرالفاطميونالخلفاءضرب

نوعاالفاطميونابتدعكما،الشيعيةالعباراتعليهاونقشوا

الوزنخفيفةالحجمصغيرةالذهبيةالتذكاريةالنقودمن

وزنهابقي!ةوتقدر،خروبةومفردهاخراريبتسمى

هوالخراريبهذهضربمنالغرضوكان.جم.،491

كماوالأعياد،المواسمفىالشعبعامةعلىتوزيعها

تسمىالتذكاريةالنقودمنآخرنوغاالفاطميونضرب

ا!دراههاواوالرباعياتالدنانيرمنمجموعةوهي،الغرة

يذمنالأواخراالعشرفىالخليفةبأمرتضربالمدورة

الحجة.

ظهورهاإبانالفاطميةالخلافةأنبالذكرالجديرومن

دولةأنقاضعلىم(909هـ،)792عامالمغرببلادفيم

إلىالعبا!ميةالعملةطرازعلىنقودهاضربتقد،الاغالبة

الخلفاءأولالمهديعبيداللهالخليفةاسمجانب

الفاطميونأمرم(966هـ،)358عاموفى.الفاطميين

حيثمنالعملةطرازفىجذريتغييرباحداث

متحدةدوائرثلاثفىكتاباتهمبنقشفقاموأ،التصميم

منبدلآالساعةعقارباتجاهعكسفىتسيرالمركز،

العربيةكتاباتعليهتنقمقكانتالذي،الأفقيالترتيب

منالهدفوكان.مروانبنعبدالملكالخليفةعهدمنذ

حقعلىالتأكيدهوالجديدالفاطمىالوازهذاوراء

الخلافة.فيالمطلقالفاطميين

والمملوكيةالأيوبيةالعملة

(أم171هـ،)567سنةفىالفاطميةالخلافةبسقوط

الأمربادئفيهؤلاءعمل،الأيوبيينإلىالحكماوانتقال

الفاطميةالعملةطرازعلىالذهبيةعملتهمإصدارعلى

الأولىسنةالثلاثينمدىعلىوذلك،الدائريةأضقولقاذات

عامفيالعادلالسلطانتولىولما.الأيوبيينحكممن

الغملةغرارعلىالعملةإصدارأعادام(،002هـ،)695

أفقيةسطورفيالكتابيةالنصوصلقث!أيالتقليدية

العادلالسلطانأدخلكماوظهرها،أحملةاجهواحتلت

السلطانأسمىتسجيلمنهاالعملةعلىبعضالتعديلات

منبدلأ،الكوفيبالخطوألقابهماالعباسيوالخليفة

الإبقاءمع،التقليديالطرازفيالإخلاصوسورةالشهادة

حتىتدريجياتنحسربدأتالتيالخارجيةالأطرعلى

هـ،)622الكاملالسلطانعهدوفيتماما.اختفت

التيالكوفيةبالكتاباتالنسخخطاستبدلأم(،22ء

لا،ذلكعداوفيما.الأيوبيةالعملةعلىتنقحث!كانت

كلعلىوذلكالأيوبيةالدنانيرعلىطرأآخرتغيرانعر!

التغييرمنلكثيرتعرضتالتىوالنحاسيةاغضيةاا!س!صةامن

أضعدي!ط.وا

الذينالمماليكحافظفقد،المملوكيامحصرافىأما

حسابعلىتتسعأخذتالتي،الأيوبيةالدولةورثوا

العملةوجهيتملأأصبحتحتى،الخارجيالهامش

ضربهاالتيالعملةالطرازهذاأمثلةومن.بالكامل

هـ،72)4قلاوونبنمحمدالناصرالسلطان

اسمالمملوكيةالعملةنقوشتضمنتوقدام(.323

وتاريخهالضربمكانإلىبالاضافة،ولقبهالسلطان

النصأعلىفيأحياناينقمقكانالذيالسلطانوشعار

عليهينقع!فكانالمملوكيالدينارظهرأما.أسفلهأو

ايةمنوفقرةالشهادةمنعادةتتألف،دينيةعبارة

قرانية.

تماماتخلوأصبحتالمملوكيةالعملةأنالملاحظومن

السلطاننمبن،العباسيالخليفةاسمإلىالإشارةمن

أحدالقاهرةإلىاستقدمقدكانالبندقداريبيبرسالظاهر

هـ،)965سنةفيبالخلافةوبايعه،العباسيالبيتأبناء

،سنواتثلاثبنحوبغدادفيسقوطهابعدأيأم(261

السكة.علىاسمهونقشالمنابر،علىلهوخطب

دولبظهورإيذاناالإسلاميةالخلافةعصرزوالوكان

كلحرصت،وغربيهالإسلامىالعالمشرقيفيمستقلة

حكامها،أوسلاطينهابأسماءمستقلةعملةسكعلىمنها

دينيةدلالاتتحويوعباراتشعاراتهمعليهاونقشوا

مختلفة.وعقائدية

فقد،الحياةمظاهركلعلىطرأالذيالتطورومع

عملاتمحلهالتحلفشيئاشسيئاالعملاتهذهاندثرت

العملاتهذهتطورتثم،العملةبقيمةمشداتعد،ورقية

الذيبالشكلأصبحتحتىوالحجمالشكلفيالورقية

.اليومنعرفه



665العربيةالعملة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدولة،لعماسيةالدولةا،الأموية

العربيةالدولعملاتالعملاتجمع

النقودالعملةسكدار

لموضوعاصرعنا

وبعدهالإسلامقبلالعربيةالجزيرةفيالمتداولةالنقود-ا

ينارالد-أ

الدرهم-ب

الفلس-ج

لإميةالإسللعملةالعربىالطراز-2

الأمويالعصرفيالسكة-3

الإسلامية.والعملةمروانبنعبدالملك-أ

البيزنطة.ريةالإمبراطمعلىسلامية1الإالعملةضربأثر-ب

ي!الإسلاميةوالنقودالعملةضر/بدورأماكن-ج

.الأمويالعصر

العباسىالعصرفيالعملة-4

الاندلسيةالعملة-5

الفاطميةالعملات-6

والمملويهةالأيوبيةالعملة-7

أسئلة

الإسلامية؟بالفنونالسكةارتبطتكيف!

السكة؟بتعريبقاممنأولمن-

ذلك.وضحجنار.أولاإلىالكريمالقرآنأشار-

خللبسبب3بعادغيرطولإ)ثينموشخصالعملاق

ويمكن.العهلإقيةتسمىالحالةوهذه.النخاميةالغدةفي

الأفرادوبعض.سم275طولإلر،ينموالشخصتجعلأن

ولكن.وراثيةعواملبسببللغايةطوالأيكونونقد

عمالقة"لايعتبرونهمالأطباء

يسمىهورمونالإنسانبسمنموفيوتحسبب

فترةوخلال.النخاميةالغدةتفرزهالذيالنموهورمون

الغضرو!ثخانةفيالنموهورمواطيتسببالطفولة

.العظامنهايةقربخفيففسيجمنطبقةوهىالمشاشى

نسيجاعلبقاتوتمتصهالسفنعبمتحطورالغضروفوهذا

يزيدالىخمضروفامتصاصأتصرأرولكن.الجديدةالعظام

الغددتفرزعندهـ،العملاقيةوتحدث.العظامطولمن

المادةنموفيزدادالنموهورمونمرعزائدةكمياتالنخامية

الغدةأورامتعمبجهالعيبوهذاالحالاتابعضفيالنخامية

النخامية.

المادةكلتمتصالعظامأنبعدالإنساننموويتوقف

وعندما.81،42سنبينشثادةهذاويحدث،النخامية

فييزيدأنصالنههورمونهالايستطئب!لىهذايحدث

تسببقدمنهالزائدةال!مياتولكن.الإنسانطول

عظامفيتمددعنهاينتجالحالةوهذه.الأطرافتضخم

الغدةفيخللبسببعاديةغيردرحةإلىطويللتمحصالعملاق

يبلغ،الطولمتوسطيمئرجلين،اعلاهالموضحوالعملاق.السخامية

سم.923طوله

الأطرافتضخمحالاتومعظم.واليدينوالقدمينالوجه

ذويالأشخاصعندوتحدث،النخاميةالغدةتورميسببها

الطيعى.الطول

علىالسيطرةيمكنالطفولةفترةخلالالعلاجبدأوإذا

العلاجطريقعنالنخاميةالغدةنشاطبزيادةالعملاقية

طريقعنالغدةأورامتزالالحالاتبعضوفي.بالإشعاع

خلالمنالورمإلىيصلأنالجراخوبإمكان.الجراحة

إلىليصلالجمجمةقاعخلالقاطعا،الأنفيالتجويف

بعدندباتآثارأيالمريضعلىولاتبدو.النخاميةالغدة

العملية.ءإجرا

النخامية.الغدةأيضا:انظر

النقود.(،العالمي)التويلالاقتصادانظر:.العملة

والنقودالعملاتانظر:.الإسلاميةالعملة

(.الأمويالعصرفي)السكةالإسلا!ه

)لعضالعربيةالدولعملاتانظر:.العربيةالعملة

(.النقديةالوحدات
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سكدار،العملاتجمعالظر:المعدئية.العملة

)أ:ا-النقودإيضاحى(،)رسموتصنيعهااللولبةلقمة،العملة

سكت(.التىالعملات

الثمينةالمعادنفصلفيتستحدبمعمليةالتعولم!دلآ

فيبها.مختلطهةاخرىمعادلىعنأوبعض،عنبعضها

وتطحنأولآ،المعادنعلىالمحتويةالمادةتكسرالعمليةهذه

يسمىحوضفيتوضعثمدقيقا،مسحوقاتصيرحتى

تسمىمعينةكيميائيةوموادماء،علىيحتويالتعويمخلية

للبل!مانعاغشاءاعيميائيةاالموادتشكل.التعويمكواشف

عيرها.وليس،فقطالمعادنأحدجسيماتحول

وينفحالتعويمخليةفيالسائ!!يحرك،المعادنولفصل

الهواءفقاقيعفتتعلهت.أنابيبطريقعنالهواءفيه

ولحمع.فتعوماصسطحاإلىوترفعهاالمبتلةغيربالجسيمات

علىزلدفىتنحصرأنتحملهااختىللفقاقيعلابد،المعدن

ريتأوا!ه!نوبر،احصزيتإزباد،عاملويضاف.السطح

معالزبداستخلاصشيمكنالزبد.لتكوينالأوكالبتوس

،الأخرىالموادأو،المعادنأما.بالمعدنالمحملةالفقاقيع

السائل.فىفتبقى

.النحاسأيضا:انظر

الحراح(.)ال!تالجراحةانظر:.الجراحيةالعملية

الجراحةبمالسياميالتوأمانظر:.القيصريةالعملية

الادد(.اسا)عمديةالولادةالنساء(؟وأمراضالتوأجد)عدم

د:دينتصبرأسيهندسيمعماريش!صلالعمود

فإنهاالبساءلأغراضالأعمدةهذهتستخدموعندما.دعامة

وسمكهاالجدرانثقلمنللتقليلوذلكصفوففيتصمم

للزينةتصممالتيالأعمدةأما.أعلىمنالثقلبدعموذلك

وأجدراندونبمفردهاتقففإنها،التذكاريةللأغراضأو

الخشب،ممها:مختلفةموادمنالأعمدةوتبنى.سقف

والإسمنت.،والمعدن،والطوب،والحجارة

،والساق،القاعدةأجزاء:ثلاثةمنالعموديتكون

يحملالذيالعمودمنالأسفلالجزءهيوالقاعدة.والتاج

طرفنهايةفىالتاجويأتيرأسيا،المنتصبالمركزيالساق

أصعمودافوثتكونالتيالأفقيةالمنطقةأماالعليا.المساق

المعمدالسطحفتسمىبمنفسهالعموديحملهاوالتي

مايطلقالمعمدوالسطحوالساقالقاعدةمنكلويشكل

.العمارةانظر:الطراز.مصطلحعليه

متنوعةأنماطاالقرونعبرالمعماريونالمهندسوناستخدم

الأعمدةيفضلونالمصريينقدماءكانفقد"الأعمدةمن

الأعمدةبهولقاعةالمركزيةالأعمدةكتلكالثقيلةالضخمة

بصورةالفارسيالعمودنجدبين!ا،الكرنكمعبدفيأش!-ا

ضخما.وليسطويلاعامة

العمودالإغريققدماءهذب.الإغريقيةالطرز

كلاسيكيةطرزثلاثةطوروافقدبعيد؟حدإضشحسنوه

والطراز،الأيونيوالطرازالدوريأءازا:هيأساسية

كلماطرازكلفيبالتدريجأسماقاقطرويقلى.احصرنثيا

مصقولةخارجيةانحناءةنوعولكل،أعلىإلىأرتفع

سة.الإنظتسمى

فيأولأتطويرهتم.الثلاثةالأنواعأعرقالدوريالعمود

ليسالأعمدةمنالطرازوهذا،أمخربيةاومستعمراتهااليونان

إلىيصلحتىتدريجياالعمودمحيطويستدق.قاعدةأ!ه

السفلي.قطرهأمثالوسبعةخمسةبينيتراوحارتفاع

خطا2و.16بينمايتراوحالساقطولعلىويوحد

يوجدكما.حادةحواففىتلتقيالخدد،تسمىعموديا

بالتاجالساقالتقاءنقطةعندأكثرأوأفقي!احددأحدو

يسمىتقريبا،السمكمتساوياحزانشأطتاج.العناقةيسمى

مسطحةكتلةوهيالعمود،تاجطبليةمنهماالأعلىالجزء

الذيالتانىالأسفلالجزءفوقموضوعةالشكلمربعة

ومن.المدورةالحليةيسمىالسنادةيشبهدائريالوحايمثل

مبنىالدوريالطرازفيهااممتخدمالتيالبناياتأشمهر

بأثينا.الأكروبولصرفيالموجودالبارثينون

وقد.زخرفةوأكثرالدوريمنأدقالألونيالعمود

واسياإيجةبحرجزريقطنونكانواالذينالإغريقاخترعه

مستديرةقاعدةعلىالأيونيالعمودساق:يرتفع.أ!سطىا

الوطيدةتسمىالأسفلفيمربعةكتلةأحيائاتحتوي

ويوجد.الأسفلقطرهاأمثالأ.ر9بينيتراوحارتماعها

حلياتبينهاتفصلأخدودا42عادةالعساتطولعلى

حلياتمنفيتألفتاجهأما.مستويةضيقةمسطحة

عنالمدورةالحليةوتفصلىدرجية،حلياتأيحلزونج!،

الإركثيومفيالاعمدةهذهمثلوتوجد.العمودتاجطبلية

الأكروبولس.:نظرا.ثينابأ

وهو،زخرفةالإغريقيةالطرزأكثرالكورنثيالعمود

مماثلمخددساقوله؟الأيونيالطرازعنأخذأسلوب

منتطوراأكثرتاجهأنإلا،الأيونيالعمودفيالتيلتلك

يشبهمركزيجزءمنالتاجهذاويتكون.الدوريتاج

الأقنتوسنباتأوراقمننقولقبهتحيصأ،المقلوبالجرس

حلزونيةحلياتأربعمنهاتخرجصفوففيالمنتظمة

فيأعمدةالوازهذامنوتوجد.التاجطبليةبزوايالتلتقي

بأثينا.ليسكريتسالمسمىالتذكاريالمبنى

أعمدتهمتصميماتالرومانأقام.الروطنيةالطرز

هما:جديدينطرازينأضافواثم،الإغريقيالنهجعلى

الطرازويشبه.المركبوالطرازالتوسكاني،الطراز
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ؤدبماال!عمدةع!ألوا

لروماىا

!كلمرا

وريلدا

ا!ما،ل!ا

ليسكالتوا

مافيا،الم

نتيلكورا

يق!اغ!ل!ا

الأيو

الإعر"

وريلدا

!ؤ،عرل!ا

لمصريا

علىبرتأيرلذلكوكان،والرومانوالإغريقالمصريينقدماءصنعهوقد.قاعدةعلىوبقفالعمودوتاحالساقسمؤلفةرأمسيةدعامةالعمود

بعد.فيماالعمارة

قاعدةيضيفأنهإلا،الإغريقىالدوريالطرازهناالدوري

بدائيةصورةفيعا-التوسكانيازال!إأما.بارزةحليةذات

أخذوقد.اخادليطبهليسأنهسوىالدوريالطرازمن

طفيف!حديلبإضافةالإغريقىالأيونيالطرازالرومان

وهذا.زخرفةوزادو،(،الكورنثيالطرازطوروالكنهم،عليه

كلاسماتبينيمزجالذيالمركبالطرازفيواضعالأمر

والكورنثم،.الايونيالطرازين

تذكاريةؤصبالتكونمستقلةأعمدةالرومانشيد

النحاتونقامودلى.المهمةحداث1وللأالمشهورينللأشخاص

زخرفيةفلاقاتالضخمةالأءصدةهذهمنالكثيربتزيين

الأفاريز.قسمىحلزونيةأوأفقيةبارزةبحلياتأو،منحوتة

بمالتذكاريبالنصىبالمتصلةاثالأحداأفريزكلويصور

روما.اكعتراجانعمودذلكومثال

خلالالم!!اريوناقتبس.المتأحرةالعصورأعمدة

الوزمنالوسطىوالقرونالمب!سةالنصرانيةالعهود

الكناشفيواستخدموهـ!،تاهـقبحريةالكلاسيكية

منمزيجاحرباربفينوتردامكاتدرا!يةوتحمل.والأديرة

أحياوقد.الوسطىالعصورلموبوأسهالكلاسيكيالأسلوب

الأعمدةاستخدامأخرىمرةوالباروكي؟النهضةعصرا

ذلكعلىمخالوخيرأصديم،االرومانيالأسلوبذات

فيبطرسالقديسساحةفي،المقامةالأعمدةصفوف

فقدالميلاديينوالعشرينعشرالتاهـلحالقرنينفىأماروما.

العمارةفنانظر:.الأعمدةأنواعكلاستخدمت

لرومانسكي.ا

بومبي.رومابم؟العمارةأيضا:انظر

.السيارةانظر:.الإدارةعمود

عديهمتطبقعندماالناسإديهيربطعمودالجلدممكمود

الأماكنفيتتمالجلدعمليةكانتحيثالجلدعقوبة

للجلد،أعمدةبهاكانإنجلترافيالقرىوأغلب.العامة

فلقةتسمىأخرىبالةالأعمدةتلكإلحاقيتمماوغالبا

(،والتعذيبللضرباليدأوالرجلفيهاتثبت)أداةالعقاب

حيث،الناسمنالقليلعلىإلابالجلديحكمفلااليومأما

الجسديالضربمحلالسجنوأحكامالغراماتحلت

القانونوكان،البلدانبعضفيالعقابمننوعابوصفه

عامحتىالعقابمننوعاالضربيبيحالإنجليزي

الولاياتفيالولاياتبجميعاستخدامهوأوقف.أم489

عقابابالسياطالضربيزالولاأم،729عامفيالمتحدة

.البلدانبعضفىقانونئا

الشعر(.)عمودالشعرانظر:اوو.عكمود

فيالواقعةالعظميةدلفقراتشائعاسمالفقريالعمود

العموديساعد.والحوضالعنقبينالخلفىالجغمنتصف

منيتكونوهو.الفقاريةالحيواناتأجسامدعمعلىالفقري

الفقراتتحتفظ.الفقراتتسمىعظامقطعمنعمود

والإنسان.الرباطيسمىقويضامنسيجطريقعنبمكانها

7هناك.البالغينفيمعاينموقدبعضهاولكنفقرة33له

)أسفلقطنيةفقراتوه،صدريةفقرة12وعنقيةفقرات

عصعصيةفقرات4وملتحمةعجزيةفقراتوهالظهر(،

)أطلس(عنقيةفقرةوأول.عظمتينأوعظمةفيملتحمة

انظر:بالحوضالعجزيةالفقراتوتتحد.الجمجمةتسند

فتحةيكونعظميقوسلهافقرةوكل.الجسمحوص

بعضهافوقالفتحاتهذهوتقع.الفقريةالثقبةاسمها
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متواصلةقناةمكونةمباشرة

ويمتد.الفقاريةالقناةاسمها

الجزءمنالشوكيالحبل

القناةعبرللدماغالسفلي

منزوجويتفرعالفقارية

فقرةكلبينالأعصاب

ل!تاتصالأداتيبمثابةليعملا

أجزاءوجميعالدماغ

الجسم.

العمودتصميميمد

بالقوةالجسماالفقري

إل!،الحركةويسفبحرية

اشقيقالشوكيالحبلىأن

تتكسروقدتماما.محمي

مماحادثةشيالفقراتبعض

الشوكىللحبلتلفايسبب

)فقدانالشللعنهوينتج

الفقريالعمودأقساما!ضلات!.ص!ة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الشوكيالدماعىأعسائلاالإسحانحسمالأحديدا!

المشقوقةالعسمسةالحنفالسحائيالالتها!

العظمىأ!يكلاالعصيالحهارالمخاعالتها!

محيط.أر3بحيرصوتذراميةسحابيةحخدةالمائىالعمود

:قدباطاء.مشبع!تضبابرهواءمنيتكوندوارعمودوهى

قاعددحتى،أعلىإلىالبحرماءأوالبحيرةماءسحبيتم

قد،شديدةرياحاالمائيةالأعمدةبعضوتسببالدوار.العمود

لايضر.الاخربعضهاولكنبالضرر،السفنتصيب

وهداا.خ!إلىي!صوقد،العح!يتيرشك!!لهالدواميالمائىالعمود

الأمريكية.المتحدة!الولاياتفلوريدافيحدثالمائيالعمود

الاستوائية.المناطقفىالمائيةالأعمدةمعظم:تحدث

ظلفى،المائيةالاعمدةتلكمنالشديدةالأنواعوتت!ضن

الضغطمركزفيتكون،مستقرةغيرجويةظروف

منكثيروينشأ.حولهالتدويمفياشياحوتبدأالمنحفصت،

العوأصفتجلبالتيالسحبمن،أ!مارةاالمائيةالأعمدةا

أسفل.إلىتهبطثم،السحبشيت!صنهاويبدأ.الرعدية

تكونعندما،منهضررلاالذيالمائيالعمودولمج!صن

ويتلقى.مانوعامستقرةالجويةالأحوالواضعيفةالرياح

الماء.سطحمنطاقتهالمائيالعمود

وعمورة.سدومالو:عمور؟.

)العمو!ت(.اللئويةالنسبةانظر:.اوولة

.(احوليونا)ريختا،نردلأا:نف!!ا0نديولعموا

بطرقوصفهويمكندلبصر،جزئيأوكديفقدالعمى

بينيميزونلاالكلىبالعمىالمصابونفالأشخاص.متعددة

الجزئي،بالعمىالمصمابونالأشخاصأما.والظلامالنور

بعضفىلهممفيدةتكونضعيفةرؤيةمنفيتم!صون

وهمالرؤيةعلىقادرينغيرأناسويولد.الأغراض

بصرهمآخرونأناسويفقدالخلقى،بالعمىالمصابون

العمىضحاياويصبحونالإصابةأوالمرضبسبب

المكتسب.

الشخص،حياةعلىلتأتيرهتبعاأيضاأ!مىايوصف

تتطلبلأنهاالأكفاءبعضبهايلتحقلاوظائففهماك

اقتصاديا.الملكفوفونعليهميطلقوهؤلاء.واضحةرؤية

منالعمىيمنعهمالذينالأشخاصه!امهنياوالمكفوفون

الشخصيستطيعلاوعندما.مهنهممزاولةفيالاستمرار

فإنه،خاصةطرقأومواداستخدامعنيغنيهبماالرؤية

تربويا.الكفيفباسميعرف

علىالمقدرةعدممثل،أخرىحالاتالعمىوشضمن

يستطيعولا.الألوانتمييزأو،خاصةظروفتحتالرؤية

الضوءفىطبيعياالرؤيةالليلي)العمى(بالعشاالمصابون

الجيد.الضوءفيطبيعيةرؤيتهمتكونحينفي،الضعيف

وأالليلىبالعمىالإصابة،للعينالختلفةالأمراضاوتسبب

أشعةانعكاسعنوينتج.أضغذيةافيأشيتامينلقص

عمىيسمىللرؤيةمؤقتفقدالثلجعلىالساطعةالشمس

وهي-الألوانبعضتمييزعلىالقدرةعدمأنكما.الثلج

يصنفكذلك.الألوانعمىباسمتعرف-وراثيةحالة

أنهمعلىجدامحدودرؤيةمجاللهمالذينالناسبعض

إلىبثباتينولشخصالرؤيةمجالويتحدد.مكفوفون

به.يحيطوماأمامهيراهبماما،جسم

!لا!ح!م-

عمميهف!رات!!ط

صك!ث

!!

أاصدتجمم

*جم!.ب!

؟ئر-لىء2

!غ*+ء"

!*لا!!

!شلقرات!(أ-

،+ى!!

عصحعصيه3للأ--



966العمى

تساعد.و،جاتهمإعدادالطبةقي!لمللمكفوفينالطهيدرسفي

طعامهيعدكىالمطئالمنابؤأدواتاممتخدامعلىالمكفوفالمدرسة

آمن.لشكلالموقدعلى

العمىأسباب

من%59حوالىفيالأمراضتتسببالأمراع.

الباقي.الإصاباتتسببحينفرا،العمىحالاتجميع

علىأوالعينينإحدىعلىالإصابةأوالمرضيؤثروقد

.بالدماغالرؤيةمركزعلىيؤثرأوكلتيهما

العين.عدسةعتمةوهوالأبيض4الماأو)الكتاراكت(السد

والنوع.شفافةغيرمعتمةاععدسةأصبحتإذاالعمىوينشأ

تدريجياوبظهر،الشيخوخةسلىهوالمرضهذامنالشائع

بمرضيولدونالأطفالبعضؤإنهذأومعالعمر.تقدممع

إجراءبعد!ضالمرويضع.ضاحة4باالسدإزالةويمكنالسد.

صناعيةعا-ساتأولاصقةعدء!اتأوقويةنظاراتالعملية

استعادة:دكن،الحالاتاسظموفي.العينينداخلشبت

السدية.بالجراصؤمعقولبشكلالنظر

الأشخاصلبعض!يحدثالسرريالشبكيالاعتلال

الانتشار.الواسعالسكريبماالىاءطويلةلسنوأتالمصابين

الدمويةالأوءجةفىيراتت!السكريالداءويعسبب

داخلأعموئيةاالأشعةيمتصالذ؟عالجزءوهي،للشبكية

الدمويةالأأسعيةهذهتنفجر،الأحوالبعضوفي.العين

الشخص.رؤيةيحجبقدمماالعير!فىداخليانزفمامسببة

الشبكيةأوعيةمنالمسائلبيتسي،أخرىحالاتوفي

الشبكيةتنفصلوأحيانا،.اكبكيةسمكفيزيادةمسببا

الانفصالمنالعمىينشأإقدأ.للعينالخلفىالسطحعن

السائلوهوالزجاجيالخلطداخلالنزفأوالشبكي

معالجةتتمأنالشائعومن.ا!مينمركزيملأالذيالشفاف

الشبكيالانفصالتصحيحأو،العينفيالداخلىالنزف

بالمعالجةالمشكلتينهاتينتفاديعادةويمكن.بالجراحة

الزائدةالسوائلتزيلبالليزرالمعالجةأنكمابالليزر.المبكرة

للبصر.التدريجيالفقدوتمنعالشبكيةفي

التصريفعدمعننابخمرض)الجلوكوما(الأزرقالماء

داخلالضغطويتزايد.العينتجويففيللسائلالصحيح

الذيوهو،البصريالعصبفيتهتكاأحيانامسبباالعين

المرضهذاويحدث.الدماغفىالرؤيةبمركزالعينيصل

الأربعينأعمارهمتجاوزتالذينللأشخاصعامةبصفة

العمىيحدثوربماتدريجياالرؤيةمجالويضيقعاما.

لبعضالزرقاءالمياهمرضمناخرنوعويحدث.الكلي

حالاتهمعظممعالجةويمكن.ولادتهمعندالأطفال

بالجراحة.أوبالأدوية

رؤيةعلىقدرتهمالناسفقديسببالبقعيالتنكس

فيالفقدهذاويحدث.الرؤيةمجالمركزفيالأجسام

البقعيالتنكسعنوينتجالعمر.تقدممعغالباالرؤيةمركز

مركزوهيالبقعةفيالدملسريانانقطاعأودموينزف

بالرؤيةيحتفظلكنهالمركزيةالرؤيةالشخصويفقد.الشبكية

الحالةهذهفيالشخصاعتبارويمكن)الجانبية(.الطرفية

.بمفردهحولهماإدراكعلىقادرايزاللاأنهمعقانوناأعمى

بالليزر.الأولىمراحلهفىالبقعيالتنكسمعالجةوبالإمكان

منأقوىالعينينإحدىكانتإذاتحدثحالةالغمش

ويظهرواحد.خطعلىمعاالعينانتكنلمإذاأوالأخرى

الرؤيةكانتفإذا.الأطفالعندللغمشالشائعالشكل

يفقدفإنهالأخرىمنأفضلالطفلعندالعينينلإحدى

منكثيراالعيونأطباءويعالج.الضعيفةالعينفيالرؤية

تقوىلكيالقويةالعينعلىضمادةبوضعالحالاتهذه

ربماالضعيفةالعينفإن،الحالةتعالجعلمفإذا.الضعيفةالعين

بالعمى.تصاب

وهيالقرنيةخدشتماإذاتحدثقدالقرنيةعتامة

ويمكن.للعينالملونالجزءيغطيالذيالشفافالنسيج

وتتعتم.التقرحتسببأنالأمراضأوالإصاباتلبعض

عدمالقرنيالتهتكيسببوربماالعمر.تقدممعأيضاالقرنية

لمعظمالطيةتمئالمعالجةأنويمكن.العمىاوالرؤيةوضوح

الجراحويستيم.للرؤيةالدائمالفقد،القرنيةأمراضحالات

الدائمةالعتمةحالةفيحتىقرنيةزرععمليةيجريأن

شخصقرنيةبالقرنيةتستبدل،الجراحةهذهففي.للقرنية

الصحيحةالقرنياتعلىالجراحونويحصلحديثا.متوفى

.العيونبنكانظر:.العيونبنكوكالةمن

الرضععيونتهاجمعدوىالولدانأعينالتهاب

منتمرالتيبعفالبكتيريابسببويحدث،الولادةحديثي

ماالبكتيرياهذهوتشمل.الرضيععينىإلىللأمالولادةقناة
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أعراضمعظموتظهر.تناسليمرضوهو،السيلانيسبب

منثلاثةأويومينبعدالولدانأعينالتهابحالات

وفي.العمىيحدثفربماالحالة!ذهتعاللمفإذا.الولادة

بتسقيطالولدانأعينالتهابالأطباءيتجنبعديدةأقطار

أ!لداناأعينفىالبنسلينبتنقيطأوالفضةنتراتمحلول

.الولادةحديثى

الالتهابهذايتلف.الصبغيالشبكيالالتهاب

الأعراضمنالليليوالعمى.قليلةأعوامخلالالشبكية

لونصباغفيزيادةتظهرحيث،المرضلهذاالمبكرة

منكثيرويصبحتدريجياالرؤيةمجالويضيق.الشبكية

ولاوراثىالمرضهذاأنالأطباءويعتقد.مكفوفينالضحايا

له.علاخ!

هذاويكون.الشبكيةسرطانوهوالشبكدة.أرومةورم

أ!رام!تتكون،الحالاتمعضمأفيالعادةفىوراثياالورم

تجنبويمكن.المبكرةأطفواسةامرحلةخلالالشبكيةعلى

أوالعقاقيرأأصسينيةاشعةالأمباستخداالسرطانانتشار

العين.إزالةوحبالعلاخ!،فشلفإذا.الجراحة

عندماتحدثعاديةغيرحالةالوديالعينالتهاب

العينتفقدوربما.بالغةبإصابةالعينينإحدىتصاب

وفيضرر.أيلهايحدثلموإنحتىبصرهاالأخرى

تسببلاحتىالمصابةالعينإزالةيجب،الحالاتبعض

العينالتهابسببالأطباءيعرفولا.الأخرىالعينعمى

.الودي

ا!لتدثرةيسمىدقيقكائنيسببه)التراكوما(الحثر

.والفيروساتاجكتيرياامعمشتركةسماتولهالحثرية

الخاطيالغشاءوهيوالملتحمةالقرنيةعلىالمرضويؤثر

الحثرفإن،العينأمراضمعظمخلافوعلى.للجفنالمبطن

وأالذبابأنواعبعضطريقعنالعدوىوتنتشرمعد،

بأشخاصخاصةأخرىوأدواتمناشفبالممتخدام

الحالاتمعظمالحيويةالمضاداتتشفيأنويمكن.مرضى

تؤديالمتقدمةالحالاتمنكثيرالكن،الأولىمراحلهافي

العمى.إلى

المرضهذاينشأ.التغذيةنقصعمىأوالملتحمةجفاف

سيئةالتجمعاتالحالةهذهوتسودأ.فيتام!تنقصمن

الملتحمةجفافمعالجةويمكن.الناميةالبلدانفيالتغذية

.أفيتامينمنمناسبةكميةبتناولالأولىمراحلهفي

منأجزاءا!فيلىاالمرضرهذايستوطنالنهر.عمى

دودةوهو-الطفيلوينفذ.أمريكاوجنوبووسطإفريقيا

تتوالدسوداءذبابةبلسعةالإنسانجسمإلى-جداصغيرة

التلفومنعالطفيللقتلالعقاقيراستخدامويمك!النهر.في

يتمالمرضهذافيالتحكمفإنهذا،ومع.للعينينالحاد

.لانتشارهالمسببةالسوداءالذبابةبإبادةعادة

منعديدةأنواعالعمىفىتتسبب.الإصطبات

يحملفإنه،العينجسمأييدخلفعندما.الإصابات

العمى.إلىيؤديمرضعنهاينتججراثيم

نأويمكن.العينتحرقأنيمكنأمميميائيةاالموادوبعض

وتسببالدماغفىالرؤيةمركزالرأسعلىلطمةتؤدي

انفصالإلىالرأسأوالعينإصاباتتؤدي:ربما.أحتاماالعمى

الذيالجرحأنكما.الزجاجيالحلطداخلنزفأوشبكي

أيضا.العمىيسببأنيمكنالبصريالعصبيؤذي

الحوادثتجنبعلىتساعدالسلامةقواعدأنوالواقع

الصناعاتبعضوفى.العمالبأبصارتذهبالتىالصناعية

وقاية.وضحمناظيرالوظائفبعضفيالعاملينمنيطلب

أذىلتجنبالمناظيرالصلبعمالمنكثيريضعكما

ذاتأقنعةويفئاللحامون.المتطايرةالمعدنيةأصشظاياا

منالمنبعثالمؤذيالضوءمنأعينهمتحمىخاصةعدسات

العينإصابةمخاطرالهواةمنالعديدويواجه.أطحاماعملية

أيضئايستخدمواأنويجب.المنزلفييعملونعدما

للعين.وقايةلظارات

العمىعلىالتغلب

تدريباالتعليمووكالاتالمدارسمنكثيرتقدم

فقدلمنأو،الولادةعندبالعمىأصيبواالذينللأشخاص

ومستقلةخاصةطرقاالناسهؤلاءيتعلما.طفولتهفيبصره

النهايةفيهؤلاءويشغل.حولهممنمعوالتعايعقللقراءة

الرجاليباشرحيثالمجالاتمنعددفيوظائ!

مثلالوظائفمنأنواعاالم!!وفاتأضساءاالم!صوفون

المبصرين.الأشحاصا

وهىبريلطريقةوتشمل.المكفوفينمساعدةوسائل

وكتب،باللمستمييزهايمكنبارزةبنقطللن!خنظام

وبها(شرائطأواسطواناتعلى)تسجيلاتتخاطب

المكتباتمنعديدوتقدم.القراءةللمكفوفينيمكن

مسجلة.أوبريلبويقةمنشورةومجلاتكتباوالمدارس

والفاحصالأوبتاكونمثلالخبائطبعضويمكن

والأوبتاكون.المطوعاتقراءةمنالمكفوفينالبصري

الصورةبلمسالمكفوفيقرؤهحرفلكلمكبرةصورة

بمؤثرأتحواسيبأجهزةالبصريةالمفارسوتعد.بأصابعه

.عالبصوتالمطبوعةالمادةقراءةيمكنهاصوتية

لتحسسطويلةعصاالمكفوفينمنكثيرويستعم!

باللونالعصاهذهوتدهن.بمفردهمالسيرأثناءطريقهم

ويستطيع.كفيفمستخدمهاأنتميزكىالأبيض

يسلكواأنالعصاهذهعلىجيداالمدربونالأشخاص

المكفوفينبعضويستخدم.تامةبثقةمألوفةغيرأماكن

لتوجههم.المرشدةالكلابتسمىمدربةكلابا
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بريل.بطريقةيقرأكفيف

المكفوفينتىاعدجديدةسائل!المهندسونابتكروقد

يتمالذيونارالىجهازأمثلتهاومن،بمفردهمالسيرعلى

تنعكس،!حوتيةموجاتالجهازيرسل.النظارةعلىتركيبه

الشخص،مىسارفيجصمبأيأاصطدام!بعد،أخرىمرة

المونار.انظر:.صوتهيئةعلى

للمكفوفينمدرسةأولتأ،سست.والتدريبالتعليم

حتى،الناسمعظم؟اعتقد.ام784عامباريسفي

المكفوفينالأطفالأنا.ليلادي،العشرينالقرنمنتصف

منكثيرااصكن.خاصةداخلية3!مدارفييتعلمواأنيجب

النظاميةالمدارسإلىالانيذ!!نالمكفوفينالأطفال

وأليالمكفوفين،خاصةبفصولبعضهمويلتحق.اليومية

بفصوليكحقونآخرينلكنجزفا،البصرفاقديبفصول

الشبابمنلىعدليويذهبالنظر.أصحاءأطفالمعنظامية

الكلية.إلىالمكفوفين

وتدريباتصة2خاإمكانياتالبلدانمنعديدوتقدم

مجالاتفيعديدةمنظماتوتوفر.المكفوفينللأطفال

للمكفوفين.مناسبةوظائىعلىالتدريبأعمالها

السعوديةالعربيةكالمملكةالعربيةالدولأغلبوفي

فيهايتعلمونالمكفوفينطفال1للآمراكزومصر،والأردن

)التسجيلاتالناطقةوالكتب،بري!بويقةوالكتابةالقراءة

(.والشرائطوالمسجلات

للمكفوفينالملكيالوطنيالمعهديمثلبريطانيا،وفى

وقدكاأ*"(.)رينيبالمكفوفينأجلمنتعملمنظمةأكبر

الملكيالوطنيالمعهدويعمل.أم868عامالمعهدهذاتأسس

وتتضمن.المكفوفينلخيرالمجالاتجميعفيللمكفوفين

أجؤةوتوفيربريلبطريقةالمطبوعاتتجهيزأنشطتهبعض

التخاطبكتبوإمدادوإعدادأخرىأشياءأواتصالات

للمكفوفينالملكيالوطنيالمعهدويدير(.ناطقة)كتب

بحوثويدعم،أخرىتعليميةومؤسمساتحضانةمدارس

والولاياتأستراليافىمماثلةهيئاتوتوجد.بالعمىالمصابين

ويلزساوثنيوفيللمكفوفينالملكيةالجمعيةمنهاالمتحدة

للمكفوفين.الأمريكيةالوقفيةوالمؤسسة

لتعليممهنيةتدريببرامجكثيرةوكالاتوتقدم

الكاتبة،الآلةاستعمالمثلالمهاراتبعضالمكفوفين

هذهمنعددويوفر.متنوعةصناعيةأجؤةوتشغيل

الذينللأشخاصوظائففيالتعيينخدماتالمؤلسسات

المكفوفينمنكثيريجدذلكومع.التدريبيةبرامجهمأتموا

أغلبيرىحيث،وظائفعلىالحصولفيصعوبة

كانوأولوحتى-المكفوفينالأشخاصأنالعملأصحاب

تماما.عاجزون-مهرةعمالا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المرشدالكلبالتراكوماالعينالتهاب

آدمزهيلينكيلر،الألوانعمىالملتحمةالتهاب

الليزرالثلجيالعمىالجسسيةالأمراض

الأزرقالماءالعينطريقة،بريل

قونلمعااكترالكتاالويمي!،بريل

العيوننحك

ويسمىالأدوانتمييزعدىالمقدرةعدمالألوانصكمى

بصريةخلاياإلىالألوانرؤيةمقدرةترجعالدلتونية.أيضا

رؤيتهإنسانولكل.الخاريطتسمىالعينشبكيةفيخاصة

حساسنوعوكل.الخاريطمنأنواعثلاثةللألوانسليمة

الألوانرؤيةعنالأشخاصعجزويرجع.مختلفللون

الخاريط.منالأنواعهذهكلاواثنينأونوعنقصإلى

رؤيةالألوانبعمىالمصابينالأشحخاصمعظمولدى

اللونىالعمىبهذاالمصابينللأشمخاصويمكن.اللونثنائية

الأحمراللونعندهمويختلط،والأزرقالأصفراللونينرؤية

جداوقليلالأصفر.معوالأخضرالأحمرأوالأخضر،مع

لهمويكونالألوانلجميعرؤيتهمتمامايفقدونالناسمن

،والرماديالأبيضدرجاتيرونوهم.لونيةلارؤية

وأبيض.أسودفوتوغرافيةصورةيشابهبماوالأسود

ويحدث.الألوانلعمىالنساءمنأكثرالرجاليتعرض

بواحدةمقارنة،مائةكلبينمنرجاللثمانيةالألوانعمى

.الألوانعمىعلاجولايمكن،امرأةمائتيكلبينمنتقريبا
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،والخيا!القططمثل،الحيواناتمنكثيرترىلاوربما

حالةول!ضهنقصاهذأولايعتبر.الإنسانيراهامثل!االألوان

لأعينها.طبيعية

الألوانبعمىالمصابينالأشخاصامنكثيريدريولا

كماالألوانأسماءتعلمواإنهمإذ،عيبمنبصرهمفيما

أدناءعراقيلالناسهؤلاءيواجهوربما.الاخرونيستعملها

فإذاخطر.فيأحياناحالتهمتضعهمأو،اليوميةأنشطهم

علىيقدرونلافإنهممثلا،والأخضرالأحمربينخلطوا

كثيروترفضتتابعها.أوبسطوعهاإلاالمرورإشاراتتمييز

الألوانبعمىمصابينأشخاصقبولالمسلحةالقواتمن

عمىيمثل،ذلكإلىوبالإضافه.العسكريةالخدمةفي

العاملينولبعضالأزياء،ولمصهمممي،للطيارينإعاقةالالوان

أخر.مهنفي

أشخاصعندبسهولةالألوانعمىاختبارويمكن

عمىودرجةنوعيةإلىالاختبارأتبعضوتشير.كثيرين

وأشكالومربعاتمثلثاتالاختباراتهذهوفى.الألوان

اللوننوعيةفيتختلفالنقاطمنخضمفيملونةأخرى

يمكنالملونةالأشكالعلىالشخصتمييزوبمقدرة.وشدته

.الألوانلتمييزالشخصقابليةتقديرللممتحنين

بعمىمصالثرجلتزوجفاذا.وراثيالأأ!اناوعمى

فإن،ألوانعمىأسرتهاتاريخفييكنلمامرأةالألوار،

،أخرىناحيةومن.طبيعيةسشكونللألوانأولادهمارؤية

نأويمكن،الألوانعمىجيناتسيحملنبناتهمافإن

والدهاوكانامرأةتزوجتإذاأما.أطفالهنإلىينقلنه

أبناءهمافإن،طبيعيةرؤيتهرجلا،الألوانبعمىمصائا

الخلل.هذالوراثةبالمائةخمسينبنسبةفرصةلديهمتكون

وأمراض،البصريالعصبأوالشبكيةإصاباتوتسبب

.الألوانعمى،للعينعديدة

العين.:أيضاأنظر

ضوءبسببالرؤيةفيمؤقتانخفاضالتلجيالعمى

ومن)الجليد(.الثلجلونعنالمنعكسالساطعالشمس

بعضوفي.ساعة42خلالبصرهالمرءيستردأنالمعتاد

الإصابةبعدالألوانبينالتمييزفيعناءالمرءيجد،الأحيان

طويلة.لفترةأحمربلونشىءكلويرى،الثلجيبالعمى

يريحعندماالثلجيالعمىيختفي،الحالاتمعظموفى

التعرضيؤديأنيمكن،ذلكومع.بيتهويلزمعينيهالمرء

إلى،نادرةحالاتفي،المنعكسللضوءطويلةلفترة



عنهينجمقداضطرابوهوسيالش!الشبكيةاعتلال

وأالشمسيةالنظاراتلبسويساعدللبصر.دائمفقدان

الثلجي.العمىمن!(علىالسوداءالنظارات

)أصاضالعين؟)المقدمة(العمى:انظر.اللدليالعمى

(.الشبكية

عمير،الجمحيان!ر:.البصحيوهببنعمير

وهب.بن

أم(.258-1861هـ،656-)582عميرةابن

أبوالخزوميشطالتون!المغربيع!يرةبناللهعبدبنأحمد

إلىوانتقلبك!ةفيونشأشقر،جزيرةفيولد.المطرف

وأصولصلاتالمعهفينظارا!كان.تونسفيوماتغرناطة

فيبارعا،الأا:بإلىميالأ،بالحد)بثالعنايةشديد،الفقه

صحبتونسقدملما.المذهبمالكى،والكتابةالخطابة

رقيقة،ليمباراتالملوكوالأمراءوكاتبوالصالحينالأخيار

منهامواضععدةفيالقضاءوتولى.القلوبإلىمحببافكان

المعالمكتابعر،ردمنها:مؤلفاتعدةله.ومليانةمكناسة

فيالتبيانكضابعلىورد،الرازيللفخر،الفقهأصولفي

علىالتنبيهاتسماهالسماكي،الدينلكمال،البيانعلم

الزملكاني.لابن!التمويهاتمنالتبيانمافي

ألمجفف.البرقوقانظر:.العئاب

الموانئوثالثااالجزائرياشرقامدنأهمثانيةعكئاية

النشاطصجمفيووهرانالعاصهءبعدالجزائرية

تقع.نسمة004؟...دسكانهاعددويبلغ.الاقتصادي

الأيدوغجبلسف!!عندالمتوسطالأبيضالبحرساحلعلى

وثرواتها،الزراعيبإنتاجهامشه!هـرةسهليةمنطقةفي

معتدلوحارشتاء،لطيفدافئمتوسطيمناخها.المعدنية

الأبيضالبحرشواطئأجملمنوشسواطئهاصيفا،

.متميزةوسياحيةصنا-تيةمدينةوهي،المتوسط

فيهاأنشأواالذينالفينيقيينإلىالأولىنشأتهاترجع

أسموهالميلادقب!،عشرالحاديالقرز،فيمهماتحاريامرفأ

الرئيسيالمرفأ!كانت،النوميديةالمملكةعهدوفي.هيبون

بعدالثانيةوالعاصمةروما،إلىوالمواشيالحبوبلتصدير

الرابعالقرنفمبالروماناحتلهاحاليا(.)قسنطينةسيرتا

أوغسطينللقد/يسأسقفياكزامممنهاوجعلوا،الميلادي

أفولتراتذعنابةعلىوتعاؤ!تم(.043)322-

عامالصضمانيةالحمايةثكتدخلتأنإلىوازدهار،

الذيميناءهاوطورواالفرنسيوناحتلهاثم،ام533

إلىالجزائريةالمعدفيءالثرواتتصديرنقاطأهمأصبح
673الاس!شفافيةلعناصرا

الوفير.الزراعيلإنتاحهاوتشتو،الجزائريالشرقمدنأهمثانيةعنابة

وبوخضرة،الونزةمناجممنالحديدوخاصةفرنسا،

واستغلوا.العنقوجبلالكويفمناجممنوالفوسفات

والتبغ.الكرومإنتاجفيسهلها

تضم،مهمصناعيومركز،زاهرةمدينةاليوموعنابة

للحديدخاموبها،الجزائريةالصناعةصروحأهممنصرحا

وينتجهكتار،008مساحةعلىيمتدالذيوالفولاذ

ألف51فيهيشتغلوالفولاذ،الحديدمنسنوياطنمليوني

كمصنعأخرىمهمةمصانعبهاتوجدكما،عامل

مصانعمنوالعديد،الزئبقومعمل،الفوسفاتيةالأسمدة

سهلينتجهاالتيالزراعيةالمنتجاتتحولالتىالغذائيةالمواد

صناعية.موادإلىعنابة

الجزائر.:أيضئاانظر

الأعنة.ذو:نظرا.العئار

النباتيحتاجهامعادنالاستشفا!يةالعئاصر

العناصربعضوتشكل.ضئيلبقدروالإنسانوالحيوان

والمغنسيوموالهيدروجينوالكربونالكالسيوممثلالرئيسية

والبوتاسيوموالفوسفوروالأكسجينوالنيتروجين

أما.الحيةالكائناتتكوينمنجزءاوالكبريتوالصوديوم

العلماءولايعرفللحياةضروريةفهيالاستشفافيةالعناصر

دوراتؤديأنهايعرفونأنهمإلافائدتها،عنالقليلغير

الأنزيماتمثلالمهمةالجسميةالمركباتعملفيحيوئا

.الهورمون؟لأنزيما:نظرأ.لهورموناتوا

والكوبالت،الكرومالاسمتشفافيةالعناصروتشمل

والمولبدنوموالمنجنيزوالحديدواليودوالفلوروالنحاس

يستفيدلكيالنحاسإلىالجسمويحتاج.والزنكوالسيلنيوم

الخلايافي(الدم)خضابالهيموجلوبينبناءفيالحديدمن

حمايةومهمته21فيتامينفيالكوبالتويوجد.الدموية

إلىفقطالجسمويحتاج.الخبيثالدمفقرمرضمنالجسم

الخبيثالدمبفقرالمصابينلإبقاءاليومفىجم.،.....2

؟يزبر

3!!ئر

3!لا

ى

لأ
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هورمونلإنتاجاليودإلىالجسمويحتاج.صحيةحالةفى

.الدراقإلىالغذاءفياليودنقصويؤدي.الثيروكسين

منالأنزيماتتتمكنأمميوالزنكالمغنسيومالجسمويحتاخ

بعضتوقفإلىالمعدنينهذيننقصويؤديوظيفتها.أداء

وجميعالبشرجميعويشترك.الجسمخلايافيالتفاعلات

نأإلانفسها،الاستشفافيةالعناصرإلىالحاجةفيالحيوانات

.والحيواناتالبشريحتاجهعماتختلفالنباتاتحاجة

علىالبشرويحصلالفلور.أواليودتحتاجلامثلافالنباتات

.الطعاممنالاستشفافيةالعناصرمنحاجاتهم

التغذية.:أيضاانظر

للموضوعاتقصيرملخصالموصوععكئاصر

وهذا.خطابىأوكتابىعم!!لايالرئيسةوالأفكار،المهمة

تساعدلأنهابمأعاتباأو،للقارئمفيدةأدأةالملخص

وتحديد،مؤلفنقاش!أو،حجةتركيبمعرفةعلىالقارئ

عناصروضعفإنولذلكفيهما،والقوةالضعفنقاط

ودراستهاوالكتبالمقالاتلتلخيصقيمةطريقةالموضوع

وفاحصة.دقيقةدراسة

الأفكارلتنظيمأساساالموضوعبعناصرالكاتبيستعين

عناصرمنالنوعهذالوضعالمتبعةوالطريقة.بالموضوعالخاصة

تقومأولآ:نوعها:أوالعناصربطولتتأثرلا،واحدةالموضوع

أضقاطابتصنيفتقومثها،الموضوععنالمهمةالنقاطبتدوين

ثهامفيد.معنىذاتمجموعاتإلىاللائحةعلىوضعتهاالتى

نق!سأضتم!-؟المجموعاتهذهاضنظجممعيناأسلوباتعتمد

النقاطمنننتقلالمثالسبيلعلى.وبكفاءةبوضوحالمعلومات

المؤيدالجدلمنأو،أهميةالأكثرالنقاطإلىأهميةالأقل

أجلمنوذلكبمالموضوعمعالمتعارضالجدلإلىللموضوع

.النقاشذروةإلىالوصول

أصولي،نوع:للكتابةالموضوععناصرفىنوعانهناك

علىالنوعينكلاوفى.رسمىغيروالاخر،رسميأو

اختيارفيالمتبعةالأساسيةالمبادئيراعىأنالكاتب

.المادةوترتيبوتصنيف

الرئيسةالموضوععناصرشكلالرسميالنوعشخذوقد

الموضوععناصروتقوم.الاوليةالجملةعناصرشكلأو

الجانبيةالموضوعاتأوالرئيسةالموضوعاتبتلخيصالرئيسة

تستخدمفإنهاالجملةعناصرأما.مختصرةجملفيللقطعة

.ثانويأورئيسيموضوعلكلكاملةجملا

علىالرسمىالنوعمنالموضوععناصرمعظموتحتوي

تبحثهاالتىالأفكارأو،الجدلبنقاطيعرفللأطروحةبيان

الثانويةوالعناوينالرئيسةالعناوينوتتبعه،الموضوععناصر

بالأرقامالرئيسةالعناوينبترقيمالكاتبويقوم.للموضوع

،الكبيرةبالحروفالثانويةالعناوينويعنون.الرومانية

النهاية.حتىوهكذاالصغيرةوالحروف،العربيةرقاموالأ

نأفعليه،أخرىثانويةأجزاءإضافةإلىالكاتباحتاجوإذا

كلكتابةويبدأ.قولمينبينصغيرةوحروفاأرقامايصنع

علىمثالوهذاالكبير.بالحرفثانويأورئيسيموضوع

ما:لموضوععناصركتابة

سيارةشراءلعدممقنعةأسبابهناك:الأطروحةبيان

.سيارةشراءأسبابمنأكثر

:سيارةلشراءملائمةأسباب-ا

ملائمة.-أ

المركز.-ب

:سيارةشراءعنللامتناعملائمةأسما!-2

ملائمة.غير-أ

الوقود.سعرارتفاع-أ

.الطرقفيالازدحامازدياد-2

تتفاقم.السياراتمواقفمش!طة-3

.مستقرةغيرالمدينةمناطق-أ

مستقر.غيرالطقسب-

الخاطر:-ب

.الوقأنظمةصلاحيةعدم-ا

.حوادثحصولإمكانية-2

ضئيل:مالياستثمار-ج

أولط:استثمار-ا

مالية.ضرائب-أ

أجة.عافوائد-ب

الاستثمار:فيالاستمرار-2

.لوقودا-أ

.لمعداتا-ب

الصيانة.خ

الحكومية.الدوائررسوم-د

فىللموضوعاتالعناصرمنأخرىأمثلةوتوجد

الأمريكي،الطائربم،المتحدةالمملكةانظر:.الموسوعة

.الأدب

غيرالنوعأنالكتابةفنمدرسيمنالعديديعتقد

منللكاتبوفائدةقيمةأكثرالموضوععناصرفىالرسمى

الرسميالنوعتركيزبأنيشعرونإنهمإذ.الرسميالنوع

علىالكاتبقدرةعلىيؤثرالصارموالتكوينالشكلعلى

عنه.الكتابةيريدالذيالموضوععنمايعرفهتقييم

منأكثرعلىالرسميغيرالنوعيحتويلاوقد

التيالرئيسيةالنقاطلتبينوضعتتقريبيةملاحظات

علىأيضاالنوعهذايحتويوقد.الموضوعسيناقشها

اقتطاعهاأوترقيمها،يمكن،جزئيةفقراتأوجمل

منطقيا.تسلسلالتكونبعض؟معبعضهاوتركيبها



وللعناق.وإفسيقياالهندفييعيعق،بالولتحقصلةدووهو،العناق

الوشئ.مثلأدنيهعلىالشعرمنطويلةخصلات

صلةوله،القططفصيلةإلىينتميى،حيوانالعئاق

وفيالهندفيالجافةالمناطقفيتيالعناقيوجد.بالوشق

فيالشعرمنطويلةخصلاتولهإفريقيا.منكثيرةأماكن

بنيةالوشقخصلاتأنسوى،الوشقمثلأذنيهأطراف

فروةالعناقوتغطعبفسوداء.العناقخصلاتأما.اللون

وهياللواحمإلىينتميوالعناق.الحمرةإلىتميلاللونبنية

.الأخرىالحيواناتوتصطادباللحومتتغذىالتيالمجموعة

وبينبينهايخلطألاوينبغي.العناقفروالنساءتلبسولا

النساء.تلبسهاالتيالمنشأالا!يويةالقركولخراففراء

الوشق.:أيضاانظر

مننوعاعضراثنىمنيقربماعل!يطلقاسمالعئاقيلأ

والأزهار.الخضرةالدائمةالم!سشةوالنباتاتالشجيرات

الداكنةالألوانذاتأزهارهاالفصيلةهذهيميزماوأكثر

وبينالأنهار،ضؤافعلىالطيلةالأصاكنفيتسموالصغرىالعناقية

رهازهاوأ،لعريضةاعيرقهاوراوأ،بعةلرةانهابسيقازتمتاو.رشجالأا

الزرقة.إلىالضاربةالأرجوانية

675العنب

وتعد.الأرجوانىاللونيشوبهاالتيالزرقاءأو،الزرقة

أوروبامنكلفيالمحليةالمتأصلةالنباتاتمنالعناقيات

أخرىبلدانإلىأدخلتقدأنهانجدولكن.وآسياوإفريقيا

للزينة.نباتاتلتتخذكثيره

الشجيراتمنوالصغرىالكبرىالعناقيتانتعد

الكثيفة.الأشجارتحتمنتشرةوتمتدتن!والثيالخفيضة

والعريضة،الخضرةوالشديدة،الجلديةبأوراقهماوتمتازان

الظليلةالأماكنفيعادةزراعتهاوتفضل.الحربةكرأس

الفصيلةمنعناقيةوهناكوالبعساتين.المتنزهاتداخل

العناقيةتسمىالحمرةإلىتميلورديةأزهارذاتالاستوائية

نموإيقافعلىتعملخلاصةمنهايستخرجالمدعشقرية،

تستخدمكما،الإنسانتصيبالتيالأوراممنمعينةأنواع

.للسرطانمضاداترياقا

كأأصا!ا؟في!ضعنهاي!ةا!العئاب

أجسامذاتالعناكبوهذهمنها.نوعمائةحوالييوجد

الخلفيتين.منأطولالأماميتينساقيهاأنكما،مسطحة

جذوعها.أوالأشجارقلففيعادةالعناكبهذهوتوجد

.بالحشراتتتغذىحيثالبيوتإلىعادةالعناكبوتدخل

خلفالفورعلىوتختفي،تزعجعندمابسرعةتجريوهي

ليعستالعناكبهذهولكنالستائر.أووالصورالخزانات

فإنهاأنواعهالبعضالكبيرالحجممنالرغمفعلى.عدوانية

.خطيرةليعستلسعتهاأنكمابقسوةعوملتإذاإلالاتؤذي

تحملهللبيضدائريغلافباعدادالعناكبهذهإناثوتقوم

الصغار.فقسيتمأنإلىوتحميه

البحرإقليمتقطنسامةعناكبالكمائيةالعئاكب

وبنيتهاواحد،سنتيمترنحوطولهاويبلغ.الأبيفالمتوسط

لهاوغالبا،بنيولونها،دقيقةسيقانولهاالوزنخفيفة

.الكمانبشكلالظهرعلىالرأسمنطقةمنممتدةعلامة

مميتة.ليستوعضتها،الجسملونباقيمنأغمقولونها

،الوفاةتسببإليهاالمنتميةالأخرىالأنواععضةأنورغم

.الالتئاموبطيئةبشعةجروحعضتهاعنينتجأنهإلا

أسترالياجنوبيأقاليمأحدفىالعناكبهذهوتوجد

هناكإلىنقلتأنهايعتقدحيثأوغستا(،بورت-)أديليد

ضمنالعشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالمرةلأول

اسمفن.تحملهاالتيالبضائع

شجيرةعلىتنموالقشرةناعمة،لبيةعصيريةثمرةالعئب

منعددعلىتحتويعناقيدفيالعنبثماروتنمو.خشبية

تكونوقد.ثمرة03.و6بينعددهايتراوحالعنبيةالثمار

بنفسجيةأوالخضرةإلىتميلذهبيةأوزرقاءأوسوداءالثمار

صنفها.علىاعتمادابيضاء،أوحمراءأو
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أحنبأمنمتريطنمليون65منأكثرجنييتم

من8%0حواليويستخدم.العالمأنحاءكلفيسنويا

على%أ3حوالىويباعالنبيذ.صنعفىالمحصولإجمالي

بقيةأما.طازجةفاكهةصورةفىيؤكلمائدةعنبشكل

علىللتجفيف،الأهميةترتيبحعسبفتستخدمالمحصول

التعليبموفيالمربىعملأوالعصيروصنعزبيبشكل

منعاليةنسبةعلىالعنبويحتوي.الأخرىالفواكه

للطاقة.جيذامصدرايجعلهمماالسكر

مضارعفيصصوفأوروبا،فيالعنبمعظمويزرع

الولاياتتعدكماواسبانيا.وفرنساإيطاليافيالعنب

أطعنبالمنتجةالرئيسيةالد:لمنوتركياالأمريكيةالمتحدة

اعمبامحصولمن%09حوالىكاليفورنياوتنتجأيضا.

كمياتالعربيةأسدولامنكثيروتنتج.المتحدةبالولايات

ومصرالسعوديةفىمانجدنحوعلىالعنبمنهائلة

وتوضحوغيرها.والجزائروالمغربولمسورياوفلسطين

كانالإنسانأنوبذورهالعنبلأورا!تىالقديمةالأحافير

زراعةوتظهر.أضاريخاقبلماعصورمنذالعنبيأكل

يعودالتيالمصريينقدماءمعابدرسوماتفيالعنب

..مق0442سنةإلىتاريخها

العنبأنواع

الأوروبىالعنبا-:أصعمبامنرئيسياننوعانيوجد

أصشمالية.اأمريكاعنب2-،القديمالعالمعنبأو

المزروعالعنبمن%59حوالييقدر.الاوروبيالعنب

أصنافالمزارعونويقسم.الأوروبىالعنبمنالعالمفي

الزبيب.وعنبالمائدةوعنبالنبيذعنبإلىالعنب

أحماضمنكمياتعلىالنبيذعنبويحتوي

.والسكرياتالطيعيةالفاكهة

المذأقوحلوةكبيرةثمارهبأنالمائدةعنبويتميز

الأمبراطور،الرئيسيةأصنافهوتشملفاب.بلونوتتمتع

ثمارمنتتكونكبيرةعناقيدشكلعلىينموالذيوتوكي

الأخرىالمائدةعنبأصنافوتشمل.اللونحمراءلبية

عديموفليمالمحضرالأبي!اللونذاالبذورعديمبيرليه

،المائدةعنبإنتاجويتزايدالأسود.وربيهالأحمرالبذور

وتايوانوالفلبينالهندمثل،الاسيويةالدولفىخاصة

.المائدةلعنبمهممنتجإفريقياجنوبأنكماوتايلاند

بشكلالمائدةعنبمنالجديدةالأصنافاستنباتويتم

ألوانهافىمختلفةالأصنافهذهتكونوقدمستمر.

لزيادةسميكةقشرةلهاتكونوقدونكهتهاوأحجامها

التخزين.علىقدرتها

بعدناعمبملمسالبذور،عديمالزبيبعنبمعظمويتميز

البذورعديمطومسونهوأهميةالأصنافوأكثر.تجفيفه

منويعتبرفاغذهبيإلىمخضرأبيضبلونثمارهتتميزالذي

عنبأصنافوتشمل.للمائدةعنبابوصفهالرئيسيةالأصناف

الإسكندرية.ومسكاتكورنتبلاكالأخرىالزبيب

-أ:رئيسييننوعينمنيتكون.الشماليةأمريكاعنب

وأطازجاأكلهيمكنالنوعينوكلا.موسكادين2-،فوكس

فىلايستخدمانولكنهماالنبيذ،أوالمربىلصن!استخدامه

أمريكاعنبمنالثالثةالمجموعةوتشتمل.الزبيبصنع

أنواعمنتطويرهاتمعديدةهجينأصنافعلىالشمالية

بينالتهجينمنالأصنافهذهانتجتفقد.الأخرىالعنب

ثماروتؤكل.الشماليةأمريكاوعنبالأوروبىالعتأنواع

صناعةفيتستخدمأوطازجةأ!جينةاالأصنافاا

مجموعةمنأهميةالأصنافأكثرهووكونكورداضهبيد.ا

وأفضل.بنفسجيةكبيرةبثمارويتميزالفوكسعمبأصنا!

وتحميزاسكوبرنونجهوموسكادينعنبمنصنفوأشهر

.اللونبرونزيةالحجممتوسطةبثمار

العنبزراعة

الظروففيالأوروبيةالعنبشجيرةزراعةتنجح

لاالشتاءحرارةودرجةجافحاربصيفالمتميزةالجوئة

الشماليةأمريكاعنبشجيراتأما،م241-عنتقل

ودرجاتالعاليةالرطوبةذاتالمناطقفىزراعتهافتنجح

.م23-إلىتصلقدالشتاءفىحرارة

العنبشجيراتينتج.الخدمطوعملياتالزراعة

منجزءيستخدموفيهاالتكاثر.عمليةطريقعنالجديدة

فصلخلالالمزارعونويقوم.جديدةنباتاتلإنتاحالنبات

وبعد.قصبةمنهاكليسمىالكرمةمناجزاءبقطعالشتاء

الواحدةطوليتراوحأقسامإلىالسوقللكتق!ذلك

تسمىالتيالاقسامتلكوتدفن.سم45و03بينمامنها

حشباردمكانفىتخزنثمالرطبالرملفي،العقل

مشاتل،فيالعقلالمزارعونيغرسذلكوبعد.الربيعأوائل

جذوراالعقلفتعطي.الأرضفوقواحدابرعفاتاركين

حيث،التاليالربيعفيالعنبحدائقفىغرسهاويعاد

.جديدةكرومامكونةتنمو

الناميةللكرماتدعائمبإنشاءسنةبعدالمزارعونويقوم

.شجيرةكلبجوارالمثبتةالأعمدةبينالأسلاكبشدوذلك

ملتفنموبوساطةالأسلاكعلىنفسهاالشجيراتوتثبت

بتقليمشتاءكلفيالمزارعونويقوم.المحلاقيسمى

وتنتج.المنتجةالثماركميةفىللتحكمالشجيرات

الثالثةالسنتينخلالقليلامحصولأالعنبشمجيرات

ذلك.بعدكاملامحصولأتعطيثمزراعتهامنوالرابعة

سنويا،العنبمنكجم35إلى7بينماالشجيرةوتنتج

سنة.001إلىتصلقدلمدة،الجيدةالرعايةتوفرحالةفي
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،4413يم!بر؟؟ع،37س!حرر3

تم!صكاسير!"+لاءو*3صيريز!

--،قيخ!-؟خ-ثم!ير*ء،!+--!ح!!!يمتج+ضق%-س

س؟،7ء-ج--!و+أ؟ط!بلأ3؟مصر؟،4

--ظ---س-،-،7ل!كى*-سج؟قي-ننساا

74بمص!؟،،لمكا،.ءم،---زفبرةور!ه!*!يؤ،لثبزلم!

؟-ج--س-لا!مميئس،ثجل!!خسخقي-قي

--:--ل!-حمس-/جر!لا!ثي!بمحب!ث!!حكلنلأ

في!-؟خقيخ،س7خلأ؟7ك!!كأشخلمحمث!!!يه!يم-؟-ث؟ب

اليمين()أسفلالبيانيالرسميوضح.خشبيةشجيرةعلى(،اليمين)أعلىعماقيد،فيوتسمو.العالىمم!كتيرةأجراء!يتزرعبسي!هةلميةثمرةالعنب

الفرسمية.برغنديامنطقةفىاليسار()إلى،العنبثمارالعه،ليجني.العنبشجيرةأحزاء

الصيففصلأواخرفىالعنبيجمعماغالبا.الحصافىالعنبزراعةفيالرئيسيةالدول

بقطعالمائدةعنببجمعالمزارعونويقومافى!.وخ!السنويالعفإنتاح

التالفةالثمارإزالةثم،الرئيسيفرعهمنبعنايةعنقودكل.ه.............إرطكايى

ادأالسشان.لعمأمنه،

ومجهزهمجاورةمبانخلو.!ي.و-صيطن

باليدجمعهفيتمالزبيبعنبأما،الغرضلذلكخصيصا0000000.9....!رسما

تتركالثقيلالوردتىمنصفائحعلىويوضعبالالة،أوصي!لن000213/7

الشمس.بوساطةلتجفبالبستان،........المتحدةالولايات

فيالماولةعنببتئةالعماليقوم.والثحنالتعبئةمزىطن/00020305

الثمارلمنعوتبطنهاحشوهايتموسطحيةعريضةصناديق".......أبىنيا

متريطن854.4لم...

اربعحواليإلىالعنبيبردذلكوبعد.الخدشمن......تري

لتقليلالكبريتأكسيدثانيبغازويعالجمئويةدرجاتمتريطن0000553

عرباتأوشاحناتفيذلكبعدالصناديقوتوضع.التلف100إفريقياجنوب

.الأسواقإلىلنقلهامبردةحديديةسككمتريطن000/067.1

الرئيسيةالعنبأمراضتشمل.والآفاتالأمراض100تشيلى

تتعرضوقدالأسود.والعفنالزع!ىالفطريالعفنصيطنألم26"...

ا..المانيا

العفنبوساطةللتدميرالعالمق11أااتأآمتريطنألم/000375

الشجيرةتهاجمالتيلفيروسية،ضمروديقيا..روماني

والرشبالتعفيرعليهاالسيطرةيمكنولكنوالثمار،متريطن0004311

العنبفلكرةتسمىحشراتتدمروقد.الكيميائي..اليونان

العنب.شمجيراتجذور)النيماتودا(الخيطيةوالديدانمتريطن96/1).00

علىالشجيراتبتطعيمالافاتتلكالمزارعونويكافحا!-رةد!مالشمابعةوالزراعةا!غذيةهـظمهالمصدر:-أم499لسةا!رقام

المقاومة.الأصنافأصول.أم799
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قلية.أورأقلهالرأسثعلبعبنبات

؟حشرة،الفلكرةبمالنباتتطعيمبمالثمرةأيضا:انظر

أوروبا.؟لتقليما

المشطي.انظر:.البحريالثعلبعلب

نباتوهوالديباس،أيضايسىالرأسثعلبعب

الصالحة،الشكلالكرويةثمرتهمنللاستفادةيزرع

برتقاليلونذاتأواللونخضراءالناضجةوالثمرة.للأكل

حمضيةسم،5.2نحوقطرهاويبلغ،الحمرةإلىضارب

عليبةالثمرةوتدثررائحتها.فىالأناناسوتشبه،المذاق

ويصل.الصييالفانوستشبه،اللونبرتقاليةالشكلورقية

أطرافهافيالمسننةوأوراقهاواحد،مترنحوالنبتةطول

صفراء.أزهارمنالثماروتتطورشكلها،فيالقلبتشبه

ولكنها،الجنوبيةأمريكافيبيروالأصلىالنبتةوموطن

وتزرع.عاممائتيعلىتربولمدةأخرىبلادفيزرعت

اسماكتسبتوبذلكإفريقيا،جنوبفيواسعنطاقعلى

أيضاوتزرع.الصالحالرجاءرأسمنالراسثعلبعنب

آلمسيا.شرقىوجنو!،ومدغشقر،وكينيا،أستراليافى

علىتنمو،الحجمصغيرةالمذاقحلوةفاكهةادبب

عنبيؤكل.العنبيةأيضاوتسمىالاسمنفسلهاشجيرة

معالدبعنبفطيرةصورةفيطبخهبعدأوطازجاالدب

بينالناضجةالدبعنبتمارلونيتراوح.حافظةمواد

شمعيةبطبقةمغطاةوتكونوالأسود،الفاغالأزرق

الثمرةقطرويتراوح.اللونعديموعصيرها،رماديومسحوق

الدبعنبشجيراتارتفاعويتراوح.سم2،وه.3،بين

أزهاراوتحملخضراء،وأوراقهامترا.5.4و.،2نحوبين

منالعديدفيبرئاالدبعنبوينمو.قرنفليةحمراءأوبيضاء

فيالتجاريةالناحيةمنأهميةالأكثرالنوعوينمو.البلدان

ثمارهوتنمووالأسود.الفاغالأررقينلولهايتراوحالدبعنبثمار

الأرهار.مسشؤهاعناقيد!ي

فيتجارينطاقعلىويزرعأصلا.لأمريكاأ!شرقياالشمال

أمريكامزأرعيويباإنتاجأيضئا.وهولندا:ألمانيابلجيكا

سنويا.الدبعنبمنجرامكيلومليونخمسينأجةأصشماا

ثلثيحفظبينما،طازجةكفاكهةتقريباالمحصولثلثوئبا

الخابزمنتجاتمعيصنعأوالباقيتعليبويتمامثلجا.آخر

.أخرىغذائيةومنتجات،كريموالاي!ر،الأفرانوا

فيالدبعنبمنرئيسياننوعانويستخدم

المنخفضالدبعنبهوالأولبمالغذائيةالصناعات

الدبعنبوينمو.الشجيراتالمرتفعوالثانيالشجيرات

51بينارتفاعهويتراوحبرياالشجيراتالمنخفض

تستخدمكيويبيعونهاالثمارالمزارعونويجمعسم،4وء

عنبمعظمويوجد.مصنعغذاءأومعلباتصورةفي

الأمريكيةمينولايةفيالشجيراتمنخفضالدب

وجزيرةونيوفاوندلاندكندا،فيالساحليةوالمقاطعات

ونوفاسكوتيا.،برونسويكونيو،إدواردبرنس

الدبعنبمعظمالشجيراتالمرتفعالدبعنبيمثل

وأ،الفلاحونويزرع.التجاريةالمحلاتفيالموحودالطازج

بينارتفاعهايتراوحالتيالشجيرات،المشاتلمنينقلون

الشجيراتالمرتفعالدبعنبمعظمويأتي.ومترينمتر

الشمالية،وكارولينا،ونيوجيرسي،ميتشيجانولاياتمن

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيوواشنطن،وأوريجون

كندا.فيالبريطانيةكولومبيامنوكذلك

وحتى.الحمضيةالتربةفيالدبعنبأنواعكلتن!و

فىوسكونبرودةفترةإلىيحتاجفإنهطبيعيةبصورةيزهر

نأتستطيعلاالدبعنبنباتاتمعظمأنإلاالشتاء،

.م03-تحتالمنخفضةالحرارةدرجةتتحمل

باليد،الدبعنبمحصولمن%06حواليويجمع

المرتفعالدبعنبيجمعونالمزارعينمعظمفإنذلكومع

!هم!

اك!ترحارر!

قي*ث!31،!

6*ي!ص"برر



967أحمدعنتر،

تنطفها!مثم،ضخمةحصاد،الاتبوساطةالشجيرات

مزودةكبيرةعرباتفيو،شمحنهاصناديقفيوتعبئتها

وترسل.الحديديةالسككصترباتطريقعنأو،بثلاجات

حيثالمصانعإلىالشجيراتالمنخف!سالدبعنبثمار

الفاكهةمنآضسنوعويوجدتحميدها.أوتعليبهاشم

قريبالنوعوهذا.الأحراجعنبيسمىأوروبافيالشائعة

يستخدمأولح!ظهزجاجاتفيويعبأالدببعنبالشبه

،ودولالشرقيةأوروبافيمنهكه!رةكمياتوتنتجفطائر.

الأحراجوعنب)سابقا(.الى!فييتيوالاتحادإسكندينافيا

.الدبعنبمنلوناوأدكنحجماأصغر

اللونبيضاءأزهارلهمعمرىشبينباتالذئبعب

شرقيشمالالأصليموطنهحمراء.وساقمخضرة

والقاراتأهـريكاغربيشمال4نباتادأدخلتثمأمريكا،

أمتار.وثلاثةوأ-دمترب!ت؟باتاتهطولويتراوح.الأخرى

داكنا-جوانياأرلونهاويكونا،الخريففيثمارهتنضج

وجذورهوبذورهوأوراقهالذئبعنبسيقانأماأسود.

تحتالنباتاتقطمويجب./سامةفهي،الكبيرةاللحيمة

الورقيةلنبتاتهويم!نقتلها.يتمصىالأرضسطحمستوى

بطر!قةطبختإذاتؤكلأن

ثما!هاأما.صحيحة

تصجعفىمنهافيعستفاد

الط!ام.وتلوينالأحبار،

فيجذورهاستخدمتوقد

وأمرا،نح!الالتهاباتعلاص!

كأبيعدكماالجلد.

سالعديدمصدراالذئب

الكيميائ!ءالمركبات

أبحاثفىالمستعملة

الل!يةالذئ!عتثمار
...السرطان

ال!نبر.حوتاننر:العئبر.

الحيوانكول(بمالرأ)حيتانالحوتانضر:الأزرو.افي

.(ةصور)

الحيتانبعضأمصاءفيتوجدشه!يةمادةالخامالعئبر

رائحةذأتتصجحفإنهاالمادة!ذهتجففوعندما.العنبرية

إضافةوعند.الغافيالعطورزرسنيعفيوتستخدممسكية

أكثر.تدومرائحتهفإنالعطرإلىالخامالعنبرمادة

الحيتانأجسادمنالخامالعنبرالحت،نصيادويستخرج

صورةفيالخامالعنبريقذفاهـزتأنكما،الميتةالعنبرية

نادربشكلأوالما"فيالمادةمذهوتوجد.زائدةفضلات

ولكنالصناعيالعنبرالكيميائيونطورولقدالشاطىء.على

منكلفةأكثرأنهمنبالرغممطلوبايبقىالطيعيالعنبر

المنئالصناعي.

.الحوت:أيضاانو

حوترأسمنعليهاالحصولشمشمعيةمادةالعنبرية

تستخدم.المادةهذهبعضعلىأيضاالعنبردهنيحتويالعنبر.

وقديما.الوجهوكريماتالمراهمأنواعلبعضمكوناالعنبرية

منتأتيالعنبرياتوبعض.الشموعصناعةفيتستخدمكانت

العنبريةبأنشكولا.الزجاجيالأنفذيالعملاقالحوت

هي.مايدريأحدلاولكنللحوتبالنسبةفائدةذات

العنبر.حوتأيضا:انظر

أحمد.(-م8691،هـ-أ)388حمدأ،عنتر

فيتفوق،مصريمعوققوىألعاببطلسلامةعنتر

بلغ.القرصوقذفالرمحورميالجلةدفعمسابقات

ميدالياتممبعرياضيةميدالياتمنأحرزهمامجموع

علىواثنتان،الأوليمبيالمستوىعلىثلاث،متنوعة

صاحبوهو.القاريالمستوىعلىواثنتانالعالميالمستوى

دورةفيأحرز.الجلةدفعفيوالعالميالأوليمبيالرقم

عامأقيمتالتىللمعوقينالعاشرةالاوليمبيةشبهالألعاب

لفوزه،ذهبيةميداليةبأمريكاأتلانتامدينةفيأم699

مسافةسجلحيث،الجلةدفعمسابقةفيالأولبالمركز

والأوليمبيالعالميالرقمبذلكمحطمامترا،.1913

متر،13.1مقدارهابزيادةأيمترا،7821.وهوالسابق

التيالمسابقاتمنالنوعهذامثلفيكبيرةزيادةوهي

أحرزكما.متميزةبدنيةوقدرة،عاليةعضليةقوةتتطلب

الثالثبالمركزلفوزهنفسها،الدورةفيبرونزيتينميداليتين

كرمهوقد.القرصوقذفالرمحرميمسابقتيمنكلفي

فيالكبيرإنجازهعلىوشكره،الأمريكيةأتلانتامدينةعمدة

بطولةفىعنترأحمديحققهاانتصاراتأولىكانت.الدورة

بألمانيا،برلينفىأم499عامأقيمتالتيللمعوقينالعالم

لفوزه،ذهبيةإحداهما،رياضيتينميداليتينأحرزحيث

لفوزه،فضيةوالثانية،الجلةدفعمسابقةفىالأولبالمركز

ميداليةلماحرازهذلكوأتبع.الرمحرميفيالثانيبالمركز

الدورةفيالرمحرميمسابقةفيالأولبالمركزلفوزه،ذهبية

القاهرةمدينةفيأم599عامأقيمتالتيالعربيةالإفريقية

إنجازاتأحدثوكانت.دولةعشرةثلاثبمشاركةبمصر،

التيالمفتوحةأوروبابطولةفيمشاركتهعندعنترأحمد

فضية،ميداليةأحرزحيثأممبانيا،فيأم799عامأقيمت

الجلة.دفعمسابقةفيالثانيبالمركزلفوزه

للمعوقين.الاوليمبيةشبهالألعابأيضا:انظر



العبسىعنترة068

نحو-؟.هـ،ق22نحو-؟)العبسيعدترة

شسعراءمنجاهليشاعرالعبسىشدادبنعنترةم(.006

اسمهارتبط.عبسبنيفرسانمنوفارسالسبعالمعلقات

صسوداءفجاريةأمهأما.عمهابنةلعبلةبحبهوسيرته

واممنه،عنترةلهفأنجبتشدادتملكهازبيبةتدعىالحبشة

امةمنولدللرجلكانإذاالجاهليةفيالعربعادةعلى

العبيد.منعدولذااستعبد،

ا!لعايشأبووهما،كثيراتشيعالمبكنيتينعنترةيكنى

بماوأجوده!ازمانهأهلأشدمنعنترةوكان.أوفىوأبو

غارةبسبببنسبهوألحقهأبوهدعاهوقد.يداهملكت

عنترةفيهاأظهرعبسبنىقومهعلىالعربأحياءلبعض

فائقة.شجاعة

أ!ناثا،عنقهطوقتاقىالعبوديةعنترةعانىوقد

وشجاعةفذةبطولةوأظهر،التضحياتقدمأنبعدحريته

حرلصأبطالأحدعترةر.أ!الأمثامضربكانتنادرة

أحداثهاووصفبشعرهخلدهافقدوالغبراء،داحس

نسبهفىالخلافو!وكما.وأفعالهبفروسيتهمفتخرا

والراجح،وفاتهاخبارفيأيضئاوقع،عبلةمنزواجهوأخبار

بقليل.الإسلامقبلذلكوكانقتل،أنهالرواةعند

يمتلئ،النفسيةلمعاناتهمباشررجععنترةوشعر

منوهي-ومعلقته.الكريمةواخلاقهشسمائلهعنبالحديث

أسرفففيها.لهكاملةخلقيةصورةترسم-قصائدهأصح

بأجم!نفسهونعت،وقائعهعنالحديثفيعنترة

قبطوالأته.أ!هفعا:جمي!،وكرمهأخلاقهمظهراالأوصاف

أحنيفاالصراعأثرالقصيدةأبياتمنالعديدفيويظهر

ظلمتهفقد،نسبهوصحةلونهوسواد،لعبلةعنترةحببين

حبه،وفيخلقهفىفتسامى،الحبيبةلهوتنكرت،القبيلة

عبلةمسامععلىيرددفأخذ،وآلامهجروحهعلىوتغلب

.الأبطالمبارزةفيمواقفهلهاويظهر،مكارمه

جمع-نادرةسلامابنعدهاالتى-القصيدةوفي

دائماخطابهوكان،الحربوألفاظالحبألفاظبينعنترة

علىحبوهوحبه،ورفضتأنكرتهالتىالمرأةإلىموجها

العاشق.الفارسوجهفيهيظهرالخطر،حافة

:الشهيرةمعلقتهمطلعفييقول

متردممنالشعراءغادرهل

توهمبعدالدارعرفتهلأم

عبلة:لمحبوبتهيقولثم

فإننيعلمتبماعليأثني

أظلملمإذامخالقتيسهل

باسلظلميفإنظلمتفإذا

العلقمكطعممذاقتهمر

:يقولثم

نواهلوالرماحذكرتكولقد

دميمنتقطرالهندوبيضمني

لأنهاالسيوفتقبيلفوددت

المتبسمثغرككبارقلمعت

:القتالفيبشجاعتهمفتخرايقولثم

كأنهاوالرماحعتريدعون

الأدهملبانفيبئرأشطان

نحرهبثغرةأرميهممازلت

بالدمتسربلحتىولبانه

قال:حتى

سقمهاوأبرأنفسيشفىولقد

اقدمعنترويك:الفوارسقيل

وتفانيهالحربفىفروسيتهعلىيدلبماديوانهويحفا!

النظم.فىوإجادتهالحبفى

.العربأيامالشعر؟أيضا:انظر

ام(.629-)4918السابقةأوغنداعاصةعدليبي

الغربيالشماليالشاطئفيوميناءرئيسيةمدينةوهي

طريقالحاليةالعاصمةمثمبالاويربطهافكتوريالبحيرة

نسمة.32)488سكانهاعدديبلغ.بري

يعي!فى،السمنةجموعةمنصغيرطائرالعئدليب

الحزين.الجميلبصوتهيشتهروهوأوروبا.ووسطغربى

حواليطولهويبلغ.وجبانالمظهر،عادياحندليبوا

وذيلوردف،اللونخمرية-بنيةعلياأجزاءمع،سما5

بيضاءالسفلىوالأجزاءوالصدرالاحمرار.إلىيميلان

النباتيالغطاءكثيرايألفالطائروهذا.الغالبفي

الأنهار،أمتدادعلىخاصة،والشجيراتللغاباتالتحتى

عدةالأرضإلىيقفزوهو.بالحشراتأساساويتغذى

يفعلمثلما،يتنصتكأنماحراكدونيقفثملحظات

الحناء.أبو

الطائرير.-قيلبراتألحانهيشو!معردصغيرطائرالعندليب

.الأرضم!القرلمجةوالشجيراتالأحماتعلىعشه



الموسم.فيواحدةمرةبيضهاالعندليبطيوروتحتضن

.الأجماتأوالشجيراتفيالأرضقربأعشاشمهاوتبنى

زيتونية.بنيةبيضاتستاىإأربعمنالأنثىوتبيض

الشتاء.لقضاءإفريقياإلىالعنادلوتهاجر

الطائر.:أيضاانو

البلادفيالبريالحيواناحظر:المغرد.العئدليب

.)الطيور(العربية

اولافئةالبحارفىيعيشإسمكامننوغاليحرعكدر

عنالبحرعنزسمكمعظم!وليزيدولا.والاستوائية

منبسطة.جوانبمستدلمهـذوجسموله.سم45

لعنزالظهريةالزعنفةفيالأولىالثلاثوالشوكات

الشوكاتهذهالسمكةوت!شخدم.متخصصةالبحر

الممكنومنتهديد.يواجههاحين!جسمهالتكبير

مكانهافي(وقويةقصيرةهي)1الأولىالشوكةحجز

عملوتعمل،ترتفعالتياد!مغرىالثانيةالشوكةبوساطة

فجوةأوشسقفيتختبئالسصمكةتذعرفحينما.الزناد

تحريكهاعندئذأعداؤهارسشطعولاشوكتها،وتشبك

بإطلاقالطبيعيحجمهاإليقتعودثممكانها.من

الثانية.شوكتها

021وثمة.بالقادوحوثيقة2!لةالبحرعنزولسمك

البحرعنزولسمك.والقادوحالبحمعنزسمكمننوعا

مشرقة.ألوانالضحلةالثمواطئمياهفييعيشالذي

عنديعي!الذيالبحرالفظفيممنزسمكذلكعلىوالمثال

.الهنديوالمحيط،الهادئأ"خيطفيالمرجانيةالحواجز

سماتذواللونأسودظهر،السمكمنالنوعولهذا

علىاللونفاتحةوبقع،فمه-حولبرتقاليةودائرةخضراء،

المياهفييعيشالذيالبحرعنزسمك،أما.الأسفلجانبه

عنزويوجدرماديا.أوباهتاأضنحرلونهفيكونالعميقة

الشرقيةالأطلسيالمحيطثواطئعلىالرماديالبحر

كتلفييعيشفهوالصغيرالر(!اديالبحرعنزأما.والغربية

يستيمالطريقةوبهذه،ابكصيالالحلبمنعائمة

لأ،يثسيرمم!ء- ء!-7حمم

حه!؟

--.!،و-ححح!-

3كأ3ت!!-!لأ

يهير

!!صير!كل

!!بر3

ء-ءك!"!!

!صول؟-طا7-+ئنصسفي7/-

لأبخثبلأ؟س

لألوانفصائلهبعضوتمتاز،الدافئةالسا-عليةالمياهفىيعيشالبحرعنز

حميلة.

681كشميرعنزة

نأعلىالباهتةسماتهوتساعده.بعيدةمسافاتإلىالسفر

يستطجعالبحرعنزأنواعوبعض.الطحلبفيمختفيايبقى

الذيالبحرعنزذلكويصنع.عميقةأصواتإصدأر

الهادئالمحيطينفييعيشوالذيسود،خطوطتعلوه

زعنفتهقاعدةفيببعضعظامهبعضيحكبأن،والهندي

إصداره!مالذيالصوت)تكبير(تضخيمويتم.الصدرية

ولعنز.بالسمكالخاصةالسباحةمثانةذبذباتبوساطة

المحاركسرفييستعملها،الفئرانأسنانتشبةأسنانالبحر

به.شغذىالذي

.الأسماك:أيضاانظر

فييعيشالظباءيشبهحيوأنادوكي!جيالعكدر

حقيقية.عنزاليسولكنهالعنز،وتشبه،الشماليةأمريكا

جمالفيليسأنهكما،الشمواهحيوانإلىأقربوهو

كثيفةتحتيةطبقةجسمهويغطيورشاقتها.الجبليةالكباش

الشعرمنخارجيةأخرىطبقةإلىبالإضافةالصوفمن

الباردةبيئتهفيالدفءالطقةهذهوتمنحه.الطويلالأبيض

بهالاتنموالتيالعاليةالروكيجبالفوقالعاصفة

الأشمجار.

عندسما.وه09بينالذكرارتفاعوشراوح

عليهتضفىطويلةلحيةوله.كجم09نحوويزن،الكتف

نحوالملتفةالرفيعةالسوداءقرونهطوليصلوقدالوقار

أصغر،قرنينفذاتالعنزأنثىأما.سم3.إلىالخلف

حوافروالأنثىالذكرمنولكلالذكرمنأقصرولحية

جديايونيو،أومايو،شهرفيالأنثىوتلد.صغيرةسوداء

*،الشماليةالروكيجبالفيالجبليةالعنزوتعيشواحدأ.

ولاياتحتىكندا،غربيعبروجنوباألاسكامنبدءا

بالنباتاتوتتغذى.الأمريكيةومونتاناوأيداهو،،واشنطن

،الشجيراتوأوراق،السعادىونباتكالحشائحش،

الجبا!ونزولتسلقعندأقدإمها،بثباتوتتميز.وأغصانها

عدافيما،العزلةإلىالعنزويميل.الصخريةوالمنحدرات

نوفمبر.شهرفيالتزاوجموسم

.الحيوان:أيضاانظر

بصوفهاتشتهرطويلشعرذاتعنزةعشمير!كلرة

بعضهاويربىوالهند،التيبتفيوتعيش.الناعمالحريري

وألمانيا.فرنسافي

متدليتينأذنينذوالحجممتوسطحيوانكشميروعنزة

العاليةالهضابفيتكونماوعادة.لولبيينملتويينوقرنين

التيكشميرعنزةأما.قاتمأصفرلونذأتوهي،والجبال

حينفي،فاغلونذاتفهي،العاليةالمناطقفيتعيشلا

فإنها،الجبالأسفلوالسهولالوديانفيتعيعشالتىأن

فيتعيمقالتىكشميرعنزة.ويكسونقىأبيضلونذات



401العنصر682

ئستحدء،العلويأسمعريااخصاءاتحتآناصوفلهاكشميرعنزة

أ!اعم.اكتسمميرصو!صصاعةفي

حليباالحيواناتهذهوتنتجثقي!!،صوفالباردةالمناطق

للأكل.صالحولحمهاوفيرا

الماعز.الكشميربمأيضا:انظر

الذريعددهمنئصناعئا،مشععنصرأ40العئصر

نظائر-01أحلماءااكتشف4010(البروتونات)عدد

منمتساويةأعدادعلىتحتويالعنصرمنألغمكال

للعنصر-النيوتروناتمنمختلفةوأعدادالبروتونات

عددي)مجموعالذريالكتلىالعددوسراوح.401

.622و253بينالنظائرلهذه(والنيوتروناتالبروتونات

عمرهو261،استقراراأضظائراهذهلأكثرالكتلىوالعدد

أ!ينةال!صلةأرزراتاعددمنلمجبقىأي،ثانية65النصفي

56بعدفقصأنصفه-الإشعاعىنشاطهبسبب-صالنظيرمن

المشتركالمعهدفيعلماءادعىأم،649عامففي

موسكو،الروسيةالعاصمةقربدبنا،فيالنوويةللأبحاث

العددذي،أجلوتونيومابقذف،401العنصرأنتجواأنهم

عاميولين.أ.الذريالعددذي،بالنيون،49الذري

عنإضافيةادعاءاتدبناعلماءقدمام79و.أم669

فىأمريكانعلماءقدمام،969عاموفي.401العنصر

في(،الانبيركليلورنس)معملللإشعاعلورنسمعمل

حيثمنافسا،ادعاءالأمريكيةكاليفورنيابولايةبيركلي

العددذي،أجفورنيومأش!صاالقدفالعنصرأنتجواأنهمأعلنوا

.6الذريالعددذي،بالكربون،89الذري

لدصمياءالدوليالاتحاداعترف،أم869عاموفي

البحتةللفيزياءالدوليوالاتحاد)اليوباك(والتطبيقيةالبحتة

عاميلينالصادردبناوادعاءبيركلىبادعاءوالتطهبيقية

عامبادعاءيعترفالمولكنهماأم،79و.أم969

لمجقاسمأنعلىاليوباكوافق،أم399عاموفي.أم649

حوللخلافاتونسبةالعنصر.اكتشافامتيازالمعهدان

للعنصر.الرس!الاسمإعلانتأجلالتسمية

الذريعدفىهصناعيا،منتجمشععنصرأ.55العئصر

أشكال-نظائر9العلماءاكتشف5010اشبروتونات()عدد

وأعدادالبروتوناتمنمتساويةأعدادعلىتحتويأصعمصرامن

العددويتراوح.أ50للعنصر-أضيوتروناتامنمختلفة

(والنيوتروناتالبروتوناتعددي)مجموعالذريالكتلى

هذهلأكثرالكتلىوالعدد.263و255بينالنظائرلهذه

تحبقىأي،دقيقة26النصفيوعمره263،استقراراأضظائرا

نشاطهبسبب-النظهيرمنلعينةالمكونةالذراتعددم!

دقيقة.26بعدفقطنصفه-الإشعاعي

المشتركالمعهدفيعلماءادعىأم،689عامففى

موسكو،الروسيةالعاصمةقربدبنا،!ىأضوويةاأ!لأبحاث

ما079عاميوفى.501أحنصراأنتحر!تأ!أوأنهم

أوضحوقد.إضافيةادعاءاتدبناعلماءقدمام،79ار

بقذفالعنصرأنتجواأنهمادعاءاتهمفيالعلماءهؤلاء

العددذي،بالنيون،59الذريالعددذي،الأمريسيوم

معملفيباحثونقدمأم،079عاموفي.أ.الذري

بيركليفي(،الآنبيركليأ!رنس)معملللإشعاعلورلس

أنهمأعلنواحيثمنافسا،ادعاءالأمريكيةاكاليفورنيابولاية

89،الذريالعددذي،الكاليفورنيومبقذفالعنصرأنتجوا

أ!ذاأ!ددا.-أ.لا
.ريدي،ج!تصيرو.

البحتةللاجمياءالدوليالاتحادأ!رأم،869عاموكط

البحتةللفيزياءالدولىوالاتحادأجوباك()1أضصبيقيةأ:ا

للإشعاعلورنسمعملعنالصادرأ،دعاء1أنوالتطهبيقية

المشتركالمعهدعنالصادروالادعاء،ام079عامفي

.المستوىبنفسمقنعانام،719عامفيالنوويةللأبحاث

المعهدانيتقاسمأنعلىاليوباكوافق،أم399عاموفي

التسميةحوللخلافاتونسبةالعنصر.اكتشافامتياز

للعنصر.الرسميالاسمإعلانتأجل

الذريعددهصناعيا،محثئمنتجعنصرأ56العئصر

أشكال-نظائر6العلماءاكتشف6010(البروتونات)عدد

وأعدادالبروتوناتمنمتساويةأعدادعلىتحتويالعنصرمن

الكتليةوالأعداد.601اطعنصر-أضيوتروناتامنمختلفة

لهذه(والنيوتروناتالبروتوناتعددي)مجموعالذرية

،662و62وه632و62وأ62.و2ء9هيالنظائر

،266استقراراالنظائرهذهلأكثرالكتلىالعدديبلغبينما

منشبقىأي،ثانيةو.013بينالنصفىعمرهويتراوح

نشاطهبسبب-النطرمنلعينةالمكونةالذراتعدد

ثانية.3و.01بينيتراوحزمنبعدفقطنصفه-الإشعاعى
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المشتركالمعهدفىعلماءأعلنام،749عامففي

موسكو،الروسيةالعاصمةقربدبنا،فيالنوويةللأبحاث

يذ،الرصاصبقذف،مرةالأول601العنصرأنتجواأنهم

وفي.42الذريالعددذي،بالكر،م82،الذريالعدد

بكاليفورنيامعملينفيعلماءقدمأم،749عامأواخر

ومعملبيركليلورنسمعملهما،المتحدةبالولايات

ادعاء(الآنالوطنيليفرمورلوأ.نس)معملليفرمورلورنس

بقذفالعنصرأنتجواأنهمأعلنواحيثمنافسا،

يذ،بالأكسجين،89الذريالعدداذي،الكاليفورنيوم

.8الذريالعدد

للكيمياءالدولىالاتحادأ-تلنأم،399عاموفى

يستحقانكاليفورنيامعمليأن)اليوباك(والتطبيقيةالبحتة

حوللخلافاتونسبة.601العنصساكتشافامتيازمنح

للعنصر.الرسميالاسمإعلانتأجلالتسمية

الذريعدد،صناعيا،منتجمعضمععنصرأ70اوو

نظائر-ثلاثةالعلماءاكتشف7010(البروتونات)عدد

منمتعساويةأعدادعلىيتحتمالعنصرمنأشكال

للعنصر-النيوتروناتمنمششلفةوأعدادالبروتونات

عددي)مجموعالذريةؤالكتبأعدادها،701

والعدد.462و262و162(والنيوتروناتالبروتونات

النيصفيوعمره46،2استقرارأالنظائرهذهلأكثرالكتلي

منلعينةالمكونةالذراتعددكأ5يتبقىأي،ثانية.،044

.،044بعدفقطنصفه-الإشحاعينشاطهبسبب-النطر

ثانية.

المشتركالمعهدفيعلماءأءكللنام،769عامففي

موسكو،الروسيةالعاصمةربدبنا،فيالنوويةللأبحاث

،أم819عاموفي.مرةلأول701العنصرأنتجواأنهم

بدارمشتادالثقيلةالأيوناتاثأبحامركزفيعلماءقدم

701العنصرأنتجواأنهمأعلنواحيثمنافسا،ادعاءبألمانيا

يذ،بالكروم،83الذريالمددذي،البزموتبقذف

علماءقدم،الروسالعلماءنةيضوعلى.42الذريالعدد

والعددالذريالعددعنتحديداأكثرمعلوماتدارمشتاد

.701للعنصرالكتلى

البحتةللكيمياءالدوليالاتحادقررأم،399عاموفي

امتيازمنحيستحقونالألمانأن)اليوباك(والتطيقية

التسميةحوللخلافاتونسبة.701العنصراكتشاف

للعنصر.الرسميالاسمإعلانتأجل

الذريعددهصناعيا،منتجصحعنصرأ58العئصر

نظائر-ثلاثةالعلماءاكتشف8010(البروتونات)عدد

منمتساويةأعدادعلىتحتويالعنصرمنأشكال

للعنصر-النيوتروناتمنمختلفةوأعدادالبروتونات

عددي)مجموعالذريةالكتليةأعدادها،801

والعدد.672و62ءو462(والنيوتروناتالبروتونات

النصفيوعمره267،استقراراالنظائرهذهلأكثرالكتلي

منلعينةالمكونةالذراتعددمنيتبقىأي،ثانية.،.6.

.،.06بعدفقطنصفه-الإشعاعينشاطهبسببالنظجر-

أبحاثمركزفيعلماءأعلنأم،849عامففي

.مرةلأولالعنصرإنتاجدارمشتادفىالثقيلةالأيونات

للعنصرذراتثلاثأنتجواأنهمالعلماءهؤلاءادعى

العددذي،الرصاصبقذف265،الكتليعددها،801

.26الذريالعددذيبالحديد،82،الذري

فيالنوويةللأبحاثالمشتركالمعهدفىعلماءوقدم

عامفيمنافساادعاءموسكو،الروسيةالعاصمةقربدبنا،

الطريقة،بنفسالعنصرأنتجواأنهمأعلنواحيث،ام849

بالحديد.الرصاصبقذفأي

الدوليالاتحادمنكلقرر،ام869عاموفي

الدوليوالاتحاد)اليوباك(والتطيقيةالبحتةللكيمياء

امتيازمنحيستحقونالألمانأنوالتطيقيةالبحتةللفيزياء

أيضاتوصلواربماالروسأنمنبالرغمالعنصر،اكتشاف

عنأكثرتفاصيلقدمواالألمانلانوذلك،الاكتشافلهذا

الذريالعددعنتحديداأكثرومعلومات،الاكتشاف

لخلافاتونسبة.801العنصرلنظائرالكتليةوالأعداد

للعنصر.الرس!الاسمإعلانتأجلالعنصرحول

الذريعددهصناعيا،معثئمنتجعنصرأ90العئصر

للعنصرنظيرينالعلماءاكتشف9010(البروتونات)عدد

البروتوناتعددفيمتساويانللعنصرشكلينأي،901

الكتليانوالعددان.النيوتروناتعددفيومختلفان

(والنيوتروناتالبروتوناتعددي)مجموعالذريان

وذالنطراستقراراوأكثرهما،862و662للنظيرين

.،النطر.7.لهذاالنصفيوالعمر268،الكتليالعدد

النظير-منلعينةالمكونةالذراتعددمنيتبقىأي،ثانية

ثانية..،.7.بعدفقطنصفه-الإشعاعينشاطهبسبب

مركزفيعلماءادعىام،849وام829عامففي

أنتجواأنهمبألمانيادارمشتادفىالثقيلةالأيوناتأبحاث

العددذي،البزموتبقذف،مرةلأول901العنصر

عاموفي.62الذريالعددذيبالحديد،83،الذري

النوويةللأبحاثالمشتركالمعهدفيعلماءتوصلأم،859

مؤيدةنتائجإلىموسكو،الروسيةالعاصمةقربدبنا،فى

فيأجريتإضافيةتجاربوأكدت.الألمانالعلماءلادعاء

النتالقهذهأيضاام889عامفيدارمشتاد
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للكيمياءالدولىالاتحادمنكلقررم8691عاموفي

والتطيقيةالبحتةللفيزياءالدوليوالاتحادوالتطبيقيةالبحتة

اء.829عامفى901أنئالعنصرمنأولهمالألمانأن

سمىأاالاسمإعلالىتأجلالتسميةحوللخلافاتونسبة

للعنصر.

الذريعددهصناعيا،منتجمشععنصرأ15اف

العلماءرصدوقد.011(الذرةفيالبروتونات)عدد

عددنفسلهماأصلعنصرشكلينأيللعنصر،نظيرين

أمحددوا.النيوتروناتعددفىيختلفانولكنهماالبروتونات

نات(أضيوتررواوتوناتإاعددي)مجموعالكتليالذري

.271و926للنظيرين

فىأحامل!!االعلماءمنفريهتأعلنأم149عامففى

قويةأدأ!ةألاليابأدارمشتاءفىالتقيلةالأيوناتأبحاثمركز

يذالرصاص!،قذفواحيث،011العنصرإنتاجإمكانيةع!ى

وكان،28الذريأسددأذيبالنيك!!،82،الذريالعدد

وعمره،26المنئاالأولللنظيرالذريالكتليالعدد

نظيراأنئالباحثونبعدوشيما.ثانية.،...27النصفى

ثانية.،...أأنصفىوعمر271،ذريكتلىبعدداخر

الدوليالاتحاديعتمدلما،ام599عاممنتصفوحتى

ولم،الاكتشافهذا)اليوباك(والتطيقيةالبحتةلدسمياء

اعتمادلهاالخولأ!سلمةأاهوواليوباكللعنصر.اسميقترح

مجموعةراجعتوقدأسمائها.وتحديد،المكتشفةالعناصر

أضظريةاللفيزياءلىأررواوالاتحاداليولاكشكلهاعمل

العنصرباكتشافلمسابقةادعاءاتأم869عاموالتطبيقية

مقشعة.غيرال!دعاءاتهذهأنووجدت،011

الذريعددهصناعيا،منتجمشععنصرأ11اف

العلماءرصدوقد.111(الذرةفيالبروتونات)عدد

وأشمكلين،أحدوالنظير،111للعنصرفقطواحدانظيرا

فىويختلفانالبروتوناتعددفييتفقانمالعنصرأكثر

عددي)مجموعالكتلىالذريوالعدد.النيوتروناتعدد

وعمره،272الوحيدللنظجر(والنيوتروناتالبروتونات

ذراتعددنصفأنذلكويعني،ثانية.،..15النصفي

ثانية،.،..15بعدللنظيرعينةفىستتبقىفقطالنظير

إلىوقيأ!ماالآخر،للنص!الإشعاعيالانحلالبسبب

آخر.عنصرذرات

أبحاثمركزفىالعاملينالعلماءمنفريقأعلن

،111العنصرإنتاجبألمانيادارمشتاءفىالثقيلةالأيونات

يذ،البزموتقذفواحيثام،499عامفىمرةلأول

وكانت،28الذريالعددذي،بالنيكل83،الذريالعدد

.111للعنصرذراتثلاثإنتاجالنتيجة

الدولطالاتحاديعتمددم5991عاممنتصفوحتى

ولم،الاكتشافهذا)اليوباك(والتطجيقيةالبحتةللكيمياء

اعتمادلهاالخولالسلطةهوواليوباكللعنصر.اسميقترح

أسمائها.تحديدو،الم!ضشفةالعناصر

الموادمنالمعروفةالأنواعأحدالكيميائيالعئصر

عناصرالكيميائيةالموادجميعوتعتبر.الأسامسيةالكيميائية

الهيدروجينيعتبرالعناصر(.من)اتحاداتمركباتأو

الهيدروجينمنمركبوالماءالعناصر،منوالأكسجين

لأكسج!ت.وا

وجودوالتطيقيةالبحتةلل!جمياءالعالميالاتحاديعتمد

مجموعاتعدةأعلنت،أم649عامومسذعماصر.301

يتملمأنهإلا.جديدةعناصرستةصمفواألهماأحلماءامن

.الانحتىعنهاالمعلنأعناصرامنالأيانرسمىأضولا

طريقت!ت.بإحدىالكيميائىأحنصراتعريفيم!ش

أبسطموادإلىكيميائياتنحلأنيمكنلامادةهو-أ

.الذراتمنفقطواحدانوعاتحويمادةهو2-أومنها،

البلايينيلزمأنهلدرجةالمادةمنصغيرةقطعوالذرات

.مادةأيمنجداضئيلمقدارلعملمنها

الذينوبعضالإغريققدامىمؤلفاتفىجاءوقد

مركباتأوعناصرإلاهىماالموادجميعأنسبقوه!ا

الرأيهذابساطةمنالرغموعلى.بعضمعبعضهاأحناصر

وأعنصرامامادةكانتإذاماتحديداصباصفإنه

العناصراكتشاففىكثيرةءأخص!اقعترفقدمر!صئا.

33أصلمنسبعةأنتبين،المثالسبيلفعلى.المحتلفة

القرنفيلافوازيهأنطوانالفرنسيالكيميائيذكرهاعنصرا

حقيقية.عناصرتكنل!ا،الميلاديعشرالثامن

العهودفىمعروفةكانتكيميائياعنصرا21أنومع

وقدعناصر.بوصفهاعليهاالتعرفيتملمأنهإلا،القديمة

ما557سنةبينالأخرىالعناصرمن76اكتشف

سنةمنذآخرعنصرا21اكتشفكماام.29وه

بشكلالمعروفةالعناصرمن18توجدولا.ام379

تحضرولكنهاباطنها،فيأوالأرضسطحعلىطبيعى

فائقةسرعةذاتذريةجسيماتبتوجيهودلكصناعيا

بنيتها.فتغيرأخرىبذراتلترتطم

،الأرضقشرةفيوفرةالعناصرأكثرالأكسجينويعتبر

تشكلبينماتقريبا،الأرضيةالقشرةوزننصفيشكلإذ

الأرضية.القشرةمنبسيطاجزءاالأخرىالعناصر

فيأوالأرضسطحع!ىالتيالعناصرمعظموتوجد

علىالحصولويمكن.الأخرىالعناصرمعمتحدةباطنها

تحتويالتيالمركباتتفككأوبتحللالمتبقيةالعناصر

تمحيثبوفرةالمصنعةالعناصرتوجدلا.المطلوبالعنصر



685العنصرالكيعيائي

المصنعةالعناصروجميعفقط.هـ!ابسيطةكمياتتحضير

باطنها،فيأوالأرضسطحعلىالموجودةالعناصروبعض

مشعة.عناصر

العناصرأسماءبعضاشتقت.صرلعنااورمصزسماءأ

منبرومكلمةاشتقتفقد.لاتيفيئأويونانيةأصولمن

منكثيرأسماءواطلقت.كريهةرائحةبمعنىيونانيةكلمة

اكتشفكما.مكانأونشصخصتكريماالمصنعةالعناصر

البيركيليومعنصر،بركليفىكاليفو)-نياجامعةفيالعلماء

لممميكذلك.المدينةلتلكيمات!الأسمبهذاوسموه

أينشتاين.ألبرتللفيزيائيت!ريماالاسمبهذاالإينشتنيوم

،901إلى4.1منالعناصرماءلىاالعناصر،ولجميع

الكيميائيونويستخدم.حرفينأوحرفمنتتكونرموز

العناصربعضرموزوتؤخذال!صر.لاسماختصاراالرموز

سبيلعلىحفالحرف.اللاتينىلاسمهاالأولالحرفمن

منحرفينالعلماءويستخدم.الكربونرمزهو،المثال

بنفسأكثرأوعنصرينأسماءتبدأعندمارمزاالاسم

2.ولالرمزوللخارصينءح،مزالمفللكالسيوم.الحرف

فقد.لهاالقديمةالكلماتمنالعناصىررموزبعضوتشتق

-+اولا!اللاتينيةالرصاصكلمةمر،؟عالرصاصرمزاشتق

لمالأ.،،4

.المركباتصيغلكتابةالرموزالكيميائيو!،يستخدم

المركبفىالداخلةالعناصرنوءجةالمركباتصيغوتبين

الرموزوتشكل.الكيمياءاؤظر:منها.كلذراتوعدد

فيالعناصرجميعرموزوتوجد.للكيميائيينالعالميةاللغة

الترتيبجدوليوجدكماللعناصر،الدوريالجدول

المقالة.ه!،5معلأسمائهاالأبجدي

صفوففيالعناصريرتبلل!،عرالدوريالجدول

والعدد.الذريةلأعدادهماتبعاوذإكالدوراتتسمىأفقية

في(الشحنةموجبة)جسيماتالبروتوناذ،عددهوالذري

الذراتجميعنوياتفيأيضاوتوجا-)اللب(.الذرةنواة

تسمىكهربائيامشحونة!سجسيماتتقريئا،

.النيوترونات

منالعددنفسعلىعنصرأيذراتتحتوي

علىأحياناتحتويالعنصرذاراتبعضولكنالبروتونات

وتسمى.لأخرىذرةمنت!شتلفالنيوتروناتمنعدد

النيوتروناتمنمختلفعددعلىتحتويالتىالذرات

النظيم.انظر:.العنصرنظائر

سالبة)جسيماتإلكتروناتعلىالذراتجميعتحتوي

كهربائياالمتوازنةالذرةوتحتوي.النواةحولتدور(الشحنة

وتقسم.والبروتوناتالإدصتروناتمنالعددنفسعلى

تبعا)مجموعات(مداراتإلىبالذرأبرالمحيطةالإلكترونات

إلىالقريبةالإلكتروناتإتنجذبأمنها.بكلالخاصةللطاقة

والمدار،بهخاصرقممدارولكلغيرها.منأكبربقوةالنواة

.ارقمالمدارهوالنواةمنالقريب

منمعينعدداستيعابمداركليستطيع

تستطيع7و1،2،3،4،5،6،.فالمداراتالإلكترونات

إلكترونا89و،2،8،81،23،05،27استيعاب

!كا!!!هبالحروفأحياناالمداراتوتسمى.أقصىكحد

.*ول،طك!

مجموعةالدوريالجدولفىرأسىصفكليشكل

كلعناصروتتشابهببعضها.علاقةذاتالعناصرمن

لهاأنكماالمركباتبهاتكونالتيالطريقةفيمجموعة

فيالتشابهمنالتشابههذاوينبثق.متشابهةأخرىخواص

جموعة.كلفيالإلكترونيةالتراكيب

علىالخارجيالمدارفي،الإلكتروناتعدديسيطر

منالعددنفسويوجد.للذرةالكيميائيالسلوك

الخارجيةالمداراتفي،المجموعاتمعظمفي،الإلكترونات

الكيمياء.انظر:عنصر.لكل

للعناصرعشرالثمانيةالرأسيةالصفوفتقمسيميمكن

التركيبعلىبناءوذلكبوأمجموعتينإلى

أكبربدقةالتكهنالعلماءويستطيع.الإلكتروني

.أالمجموعةفيتظهرالتىللعناصرالكيميائيةبالتفاعلات

من18إلىامنالعموديةالأسطرترقيمأيضاويمكن

اليمين.إلىاليسار

استخدامطريقةتعتبر.الجدولاستخدامكيفية

فىالعناصرمواقعلتعيينالاسهلهيالذريةالأعداد

منها.لكلالذريالعددالعناصرجدولويبين.الجدول

الخواصنفسلهاالتيالعناصرالكيميائيونيصنف

المجموعاتهذهوتوضح.واحدةمجموعةفي،المتشابهة

معلوماتعلىوللحصول.الدوريالجدولفىبالألوان

الخامل،الغازالفلز؟؟القلويانظر:العناصر.هذهعن

.درةلنااتربةاةا

السلوكمقارنةالدوريالجدولاستخداميشمل

،المثالسبيلعلىأ،8المجموعةتحتويللعناصر.الكيميائى

والزينونوالكريبتونوالأرجونوالنيونالهيليومعلى

.ونوالراد

الحالةفيالخاملةبمالغازاتالمسماةالعناصرهذهتوجد

يأشحدولا،العاديوالضغطالحرارةدرجةعندالغازية

.مركباتلتكوينأخرىعناصرمعبسهولةمنها

العناصرمعمقارنتهعندالسلوكهذامغزىويكمن

كلعنواحدبمقدارالأصغرأوالأكبرالذريالعددذات

أكثرمنالمجاورةالعناصرذراتتعتبر.الخاملةالغازاتمن

تركيبهاغالباتغيرفهيالتفاعلعلىقدرةالعناصر

خامل.غازذرةبأقربالخاصذلكإلىاللإلكتروئ



للعناصرالدوريالجدول

العناصرجدول

الاسم-

شيحور(لأا)ئمدلإ

ليومرلأ

رحورلأ

ئ!!سظالأ

يوملدسكال!ا

سحيوم!لأا

يهييوملأا

كمحيرلأا

لوسيوملأا

يسيوملأمرا

يوملدلل!ا

يوميديرللإا

يئتيومل!ا

ريوملماا

ليرالرقميدلك!

يرلتقدساوعش

مكتشفيهاءسماوأ

لوزنالرمزا

كرالذري----

07121..؟3

53.26.167

489.93طد3

(021)،ول

30

حول

ه

،+ول

+ا

!3

!!

)243(

033،137

/سم3)جملكثافةالعدا

مء02عندريلذا

07،2

67،13

موسالدر!طرل

رالىالارور،رامريويماكسيرل!

،ماكيرير..ك،كورسولىديل

صيحريأميليو

للسودلارسر

تظسميشكولى

دييرلىريهأول

سيستلىريصص!!

ضي!-ثا!لمححارل-

أ:رسدض!هالىهاس؟

حيحرا!را،سيورحيودورحل!!

عيورسوأضت،مورحارليود

حترررشليموسطب!راسدبلرد

تاتسميتسولى

،لاموسأساس،حولىأر

كاليمورياحاسعة

ديثيهحصيالسير

قاماتع!لاالحسا!علىميةالكتا!ة+استقرارااالأ!ضرللمظيرال!ضلىا!دداع!القوسير

بايرسوعة.مقالةله7

بلدتاريخ

لاكتشافافلاكتشا

القدامى!عروهـلدى

م3481السويد

مأ498المتحدةالمملكة

مأ049المتحدةالولايات

اعسويدا

!لتراإ

لا!ر

!لتراإ

احويدا

مماركاررا

المتحدةالولايات

إنحلترا

المتحدةالولايات

م!187

م4018

م9918

م1774

م1825

م4591

م1863

م4018

52!أم



ئيلبهيميااالرمز

م!ليهاسماءوأعرشا

لوزنالرمزا

!كالذري---

!3809.041

(2)47ط!

ء!

العدد

الذري

3()جم/سمالكثافة

م02عند

000037،+15

!3

،+ا!

ء!

!4

ول!

!أ

ه

استؤارا.الأكترللمطرالكتببالعاعلىالقومينبيرقم

بالمو!وعة

+الكثا

!لسساح!ودردرولا!!

؟وخسيوحلير/!

عيورسوألرتنومسود؟..حس!

يتر؟لير!*؟هادأوتو!

كرادستونحولى؟سوديويدريكى

لأرد؟ألطوالى

لو!يحكارل

لورس،.أ.ماريسحكيح

كوريلتشارلر؟حلمدس

ليس.أ.أ؟لر!ويكريدو!

سكاليحرحوليوس

ولاستودولي!ا

كيديحوري!؟سيبورخحل!!

دالآرثر،ماكميلادوي!أد

ديمىهممريالسير

حيلويسحوربص!؟هـ.دي!

!اردلوجى؟لوساك

قياماتعلىلاالحسا!علىمبيةفة

بلد

لاكتشاف

الم!سا

المتحدةالولايات

4آ

،+

تاريخ

لاكتشافا

م1885

م!491

ألماليا

إنحلترا

فرلسا

لمجاألما

المتحدةالولايات

م1826

م4591

م8281!ر!ساألماليا،

القدامىلدىمعرو!

م5751إيطاليا

م3081إبحلترا

مأ049المتحدةالولايات

إ!لترا

لسادر؟ا!لترإ

م7018

م8018

صك؟لأ،

ضر؟

!!ل!

:ئرلم!!وو!س!!

قي!يم!ء!ئرئفي!

ك!كو!ض،ئرغيرشيخ!؟بر؟ئم!ئئن!بر!

خيرسكا؟تر؟-!!،7!!كفبمكاى!؟بز!كأ

3؟ى!؟3زر!ءئمقي،ءلمكافي؟بم؟!3رو!بربمبر

يمبمبم!!!ضبربهه!ل!!لملم؟ئمل!!

بريرلمئربزآع!بن؟؟!ع3سآ3؟بز؟ى!!كالمجم،3!!كاكأفىبر



الكدميائيالعنصر688

الذرةاتحادعندالإلكتروناتاكتسابأوفقدانيعتبر

لتغييرالذرةتسلكهاالتىالطرقأحدأخرىذراتمع

الإلكتروفي.تركيبها

عندماالذراتمنمجموعةأوالذراتتتحول

ذاتأيوناتإلىإلكتروناتتفقدأوتكتمسب

غازمعالصوديوميتفاعلفعندما.كهربائيةشحنات

مكتشمهاوأسماءالعناصرجدول

لوزنالرمزالاسما

!كالذري

يرملولوا

ديوملزا

لتكحيتيوما

يوملتلورا

اسملظا

لتمحسقا

ليوملتتاا

اسيوملثاا

لنليوما

يوملثورا

لييرمودلحاا

ليوم!ا

ليوءمالحرا

يدلحدا

يومرويسرلدا

دودلراا

يرمدالرا

صاصلرا

يومليدلروا

تيومولرا

يومدشوا

ييوملرا

ئقلرا

ديومكولزرا

يححرلرا

صير(رلحاا)!ثلالرا

يودلرا

،7ا+

العدد

الذري

تيوملسزرا

لسليحورا

يوملسمرا

يوملسيرا

يوملعميرا

لمميلحيوما

يومدلصوا

401لصصرا

3+(

ءح

3ح

ص!3

!لأ

)263(

)266(

701)264(-701الصصر

801)267(-801العمصر

901)268(-901احهصرا

05149،05032ك!يومدصالماا

استقراراالأكترللحطيرالكترالعددعلىالقوسيرسيرالريدلكو

3()جم/سمالكثافة

م02عد

73

رى!صرىما:لر،

لدرساصا!ركا

صيحريييو!،ير!يرراسكا

ي!يحشتارادررمولرر!را

حصح!ررسدأ

إلهويارديحوريهشحوادشوش!ا

حرلحورلى.

كرزكسوا؟السيرى

كليصتيودررير

رريليوسحرد!!

جاك2طدبيم-

ودرارلربديكاشكرإي!لوث

:!ور!طصى!

راررديساسدياسحصكب!!ثلر

دوردأر!ست!ريدريك

كوريومارييير!و

كيركوهـخ.،درلىولهلمرردرتع

كلارسرلا!ط

:لاسررود

لرحرلوأ،!صلااإد،داكءض..

ت.لر!طلافي!شط

مارحرا!ألدرياس

ويىمور-!كا+،رامري:لىالسكر!

ترادرس

ولوردكرا.أ

يليوسرسدرحو3

لويساودرادديلوكوكإيللول

هسححر،دودو

كلالروت.م،رريليوسحودر!!

لرررورتى،!،يركرحوشا!

ررييوسحوس

ديثىهممريالسير

يةالوللأحاثا!تركالمعهد

يركداسرصمحمد

الو:يهللألحا!اطستركالمعهد

!يركدلورلسمعما!

ديركلىلوردسسما!

الوطىأيمرموراسرصس!

الميلةالأيو،تاأحاتمركر

اضقيلةاالأيوداتاتأدطمركر

التقيةالأيولاتاألحاتمركر

سمستروميلى

،لمو!وعةاطةمقاله7لأ

بلد

لاكشافا

ريختا

لاكتتنافا

8!8!ر!سا

348السوبد

379إيطاليا

208السويد

783أساليا

197إ!لترا

168إمحلزا

978السويد

828السويد

578!ر!س!

688ألمايا

القدامىاحدىموو!

886!ر!سا

القدامىلدىسعرو!

009لياأدلا

898لر!سا

اغدامىالدىمرر!

168ألماليا

308إمحلزا

529ساألما

978القدامىلدىأطايرو!

القدامىمعررهـلدى

647ألماليا

898إ!لترا

أسكئلهدا

السويد

!رسها

السويد

لياأيا

السويد

إنحلترا

روسيا

المتحدةالولايات

رر!يا

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

ألماليا

السويد

97

82

87

08



968الكيميائيالعنصر

صوديومذرةكلتفقد،اثالسبيلعلىالكلور

وأحدا.إلكتروناكلورذرةك!ءوتكتسبإلكترونا

التركيبنفسعندئذالصود.يوملأيونويصبح

لأيونيصبحكما،النيون،الخاملالغازلذرةالإلكتروني

الخاملالغازلذرةالإلكترونيالتركيبنفسالكلور

.الأرجون

م!ليهاوأسمماءالعناصرجدول

-لوزنا---الرمزالاسم

!كالذري

لسيوملمرا

لمصة

لملور

سمورلفو

ميوملمير

يرلقصد

لسيوملكا

ديومليمورلكا

لكربت

ميوملكد

لكرلود

لكررم

لكريئود

لكلور

لكودالت

لكوريوم
ليومللشاا

اطوتيوما

ر!سيومللوا

لليتيوما

لمعسحيوما

لمسحميرا

ليميوملمدا

لومليدالمو

لستوسرما

3*

،،4ح

!ط

لماط

ءيأ

أط

7!

ول7

ي!4

5ى

*9

العدد

الذري

57

71

301

3

12

25

42

39

الحاس

الودليوم

حيرليقرر

لحيكل

ديومليو

مميومليود

ليود

لهمميوم

لميوملهو

حيرررلهيد

لهيلجوم

ولح

*5

*

أ*

؟لا

*4

ح*

م+

+5

+

ح+

سرمليتر

يومليتر

يود

لحومليورا

سرمويور

؟مم!

3

ول

لمال!

07

93

53

63

استؤارا.الأكثرللحطيرإل!قيالعدعلىالقوسيربين3الر8!دل

3()جم/سمالكثافة

هـ2ءمعند

69،8

مشيةالكتافة+

ليريمارحريت

مويسادهري

لراولهيح

كاليمورلياحامعة،ألاموسلوس!،أرحود

دبميه!ويالسبر!

نومسولى،س.جحليرسيورح؟!

سقريت.كعيورسو؟أ.

سترومار!ريدريش

كيلير!ويسلو

ترا!رسموريس+،رامريوليمالسيرع!

ش!!ولهلمكارلعو

لراثحورح

سيمورح؟جلير،

عيورسوأ.؟حي!سر.أ.

موسالدركارل

أررليرحورح

؟لارش.أ؟ندسيكيلا.تعيورسو؟.أ

لاتيو.مر

أرفيدسودحوهاد

ديىه!مريالسيركا

حادحوهاد

ليركلىاسرس!عمل

ثيلولهلمكارل*

ماكميلاد؟.م.اي

أطسودهـ..!

سيمورححلير!7،عبورسو.أ

لتودوا.ر.ح؟لد!ميكيلا.ت

ردوردرداطيااد

كرولتتأكسل

هاتشتتعتمارلر

!لسحاحلودالارودكا!

ترا!رسموري!!د،رامريرلىالسيرى

هيعيسى!ودحورحىكوستر،ديرك

لموريت.ل.ح

كاددشهري!

رامري،و"السبر!

كليص..ت!؟لاعليهليلى

مارياكديحس

صسالدركارل

كورتوارسالر

بروثكلارن!ط

سيريماديوح!

حقيقية.قياساتعلىلالحسا!

بلد

لاكتشافا

ريختا

لاكمشافا

31لرسما

القدامىلدىمعرو!

68لرسحا

16ألماليا

35المتحدةالولايات

الفدامىلدىمرو!

.8إمحلترا

05المتحدةالولايات

القدامىلدىمعرر!

71ألماليا

الفدامىلدىمعرو!ص

79!رسما

!8لمجايطس

47لسويدا

73لسويدا

44المتحدةالولايات
لسويدا

سما!ر

المتحدةالولايات

71لويدا

.8ابحلزإ

47لسويدا

55المتحدةالولايات

87السويد

04الولايات

المتحدة

القدامىلدىمعرو!

85المتحدةالولايات

سكئلمداأ

السويد

!لتراإ

السممما

إنجلترا

كرلدمماا

يويسرا

ابحلترا

والسويدأسكتلمدا

السويد

برللاليا

سالمودسوع!مقالةله



اليورانيومفوقماعنصر،96

الكيميائيوداكتشفعندما.الدوريالجدولتطور

فىالعناصربعضتشابهأيضااكتشفوا،جديدةعناصر

اقترحعشر،التاسعالقرنمنتصفبدايةومعسلوكها.

فيالمعروفةالعناصرلتنظيمطرفاعديدونكيميائيون

فيتتشابهالتيالعناصرلتجميعوذلكدوريجدول

جوليوسالباحثينهؤلاءرأسعلىوكانمعا.خواصها

روسيا.منمندليفودمتريألمانيا،منمايو

خواصهافىتتشابهاكتىالعناصرأنالكيميائيونوجد

.الذريوزنهافىاشيادةحمسصترتبعندمابانتظامتظهر

انتى،21ال!صبونبذرةمقارنةالذرةوزنهوالذريالوزن

النظائرتعطى.!حدة21مقدارهمحددذريوزنلها

الذرية،الأوزانمنبدلاكتليةأعداداالغالبفىالمشعة

ونيوتروناتها،بروتوناتهامجموعللذرةالكتليالعدديكافئ

.الذريللوزنكبيرحدإلىمطابقوهو

المتشابهةالخواصذاتالعناصرظهورحقيقةتعرف

الكيميائيونوجد.الدوريبالقانونمنتظمةفتراتعلى

ترتيبعنددقةأكثريكونالدوريالجدولبأنبعدفيما

الذرية.الأوزانهاتبعالانىالإل!صررلتركيبهاتبعاالعناصر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

معفصلة.مقالةأ!ماصراحد:ل!ىالمدرحةالعاصرمنعممرلكل

أيصا:انظر

أسترجوليوسماير،الذرة

ايفالوفيتشدمزي،مدليفاليوراليومفوقماعمصر

الإشاعيالممتساطالكيمياء

الحظيرلإشعاعيةالكيمياءا

ناعديةذوعنصراليوراليوملمحوقماعدصر

الذريالعددوهو،29منأكثرالذريعدده،إشعاعية

39بينالعناصرلهذهالذريةالأعدأدوتتراوح.لليورانيوم

ول!والبلوتونيوم"ل!النبتونيومهىالعناصروهذه.901و

ك!!والبيركيليومح+2والكوريوم*ولوالأمريسيوم

3*والفيرميوم3!3والإينشتنيوم،حوالكاليفورنيوم

والعناصر.ط3واللورنسيومد!5والنوبليومالاا4والمندليفيوم

،401،501،601،701،801الذريالعددذات

منصناعيةبطريقةالعناصرهذهالعلماءوينتج،901

العناصر.تحولانظر:العناصر.تحولتسمىعمليةخلال

المعروفةاليورانيومفوقماعناصرتعتبرعامةوبصورة

)فقدانالإشعاعيالانحلالخاصيةبسببمستقرةغير

تميزها.التى(الذريةالجسيمات

الإشعاعى.النشاط:أيضاانظر

وأسلالةأوجنسأعضاءبأنالاعتقادافيئ

أعضاءمندرجةأدنىأوأعلىالسلالاتمنمجموعة

وأيعتقدونالذينالناسويسمى.الأخرىالسلالات

فهم،عنصريينأخرىعلىسلالةبتفوقيوحيمايمارسون

العقليةالنواحيفيشأناأعلىسلالتهمأعضاءأنيدعون

ولأن.الأخرىالسلالاتأفرادمنالثقافيةأووالأخلاقية

يعتقدونفإنهملذلكمقاما،أرفعأنهميفترضونالعنصريين

خاصة.وامتيازاتحقوقايستحقونبأنهما

أنهإلا.بعضعنبعضهايختلفكالأفراد،،والجماعات

علمباحثوويؤكد.التفوقدعاوىيساندعلميدأيللايوجد

فيمتماثلتانبيئتانلهماجماعتان!،توحدبألهالاجتما

التيالاختلافاتمنكثيرافإنهناوصت،اسواحمطاجميم

اختلافإلىالأولىبالدرجةترجعالجماعاتبينتوجد

النسبيةالأهميةطويلاالعلماءناقعقوقد.الختلفةالبيئات

معظملكن،الاختلافاتهذهتحديدفىوالبيئةللوراثة

معقدةبطرقتتفاعلانوالبيئةأ!راثةاأنيعتقدونالباحثين

البشرية.الأجنالرالذكاء؟انظر:،مشمابكة

الدعاوىئساندعلميدليلوجودعدممنوبالرغم

منالكثيروسببتالانتشارواسعةالعنصريةفإن،العنصرية

والنقصالتفوقدعاوىمستخدمةالرئيسيةالمشكلات

الاجتماعيوالفصلالعنصريالتمييزلتبريراحنصريينا

)القتلالجماعيةالإبادةوحتى،الاستعماريةوالنزعة

.الأحيانبعضفىالجماممط(

نجدفإننالذلكالتحيز،أشكالأحدهيوالعنصرية

وسلوكهممظهرهماعتبارإلىيميلونالناسمنكثيرا

النموذجذلكعلىفهو،والسلوكللمظهرالطبيعىالنموذج

بطريقةيتصرفونالذينالناسفىيرتابونوقد،المطلوب

واضحة،الاختلافاتتكونوعندمايخشونهما.أومغايرة

يصبح،الدينيةالعباداتأوالبشرةلونفيالتىكتلك

هذهمثلتؤديأنيمكنوهكذا،جذا.كبيراالارتياب

علىشصرفونالذينبأنالاعتقادإلىوالاتجاهاتالمواقف

لايكلفونالناسمنكثيرأولكن.منهمأدنىهممغايرنحو

مالمعرفةالأخرىالسلالاتفيالبحثمشقةأنفسهم

يدركونلاقدأنهمكما.الخاصةثقافتهمفيبهيعجبون

السماتمث!!،نفسهالوقتفيوالمفضلةالمغايرةالخصائص

.السلالاتهذهبأعضاءالخاصة

توجه،الأكثريةالبيضفيهايشكلالتيالبلدانوفي

وأاسملاليةالأقلياتجماعاتضدعامةبصفةالعنصرية

والهنودالسودعلىالجماعاتهذهمثلوتشتمل.العرقية

الأصليينأسترالياوسكانالمكسيكيينوالأمريكيينالأمريكيين

فيوالتمييزللتعصبالأقلياتهذهتعرضتوقد.والآسيويين

والتوظيف.والتعليمالإسكانمتلالختلفةالمجالات

الحكمعلىإفريقياجنوبفيبيضاءأقليةسيطرت

مجالاتفيعنصريةقوانينوفرضت،طويلةلسنوات
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الغالبيةعلىتأثيرهالهاكانوالتوظية!والتعليمالإسكان

سياسةباسمالمعروفةالسياسةو!ي.البيضغيرمنالعظمى

)الأبارتيد(.العنصريةالتفرقة

علماءيميز.المنظمةا!نصريةواالفرديةالعنصرية

المنظمة.والعنصريةالفرديةالعنصريةبيندائماالاجتماع

التحيزيةالمعتقداتإلىأساسيةبصؤؤالفرديةالعنصريةتشير

السودضدالبيضالأفراد؟،رسهاالتيالتمييزيةوالتصرفات

العنصريةهذهأنوالواقع.الأ-ضىالأقلياتوجماعات

بادعاءاتتتعلقعنصريةفرضياتعلىأساساتنبنىالفردية

والدونية.التفوق

تمارسمهالذيالتمييزإلىقشيرو،المنظمةالعنصريةأما

منذلكوغيرالتجاريةوالمؤسسماتوالمدارسالمجتمعات

جماعاتأمامالفرصتحدادنيوالمنظماتالجماعات

بدأتقدالمنظمةالعنصريةت!ونألاالممكنومن.الأقلية

لهاحال،أيةعلىلكنها،.العنصريالتمييزممارسةبقصد

التيالشركة،المثالسبيلفعلى.الضارةوتأثيراتهانتائجها

التيللوظائفحتى،الجامعيةادةالش!علىالحصولتشترط

تضرقد،المتحدةالولاياتفىجامعىمؤهلإلىلاتحتاج

حصلواقديكونواأنيحتملنالذالسودنسبةلأنبالسود

وبهذا.البيضمنجدابكثيرأقلالدرجةهذهمثلعلى

علىالسودأمامالعملفرصكةالشرسياسةتقلل،الشكل

هذا.فعلق!مدتلاتكونربماأنهامنالرغم

بداياتمنذالعنصريةأشكالطوجدت.تاريخيةنبذة

القدماءالإغريقاستعبد،عام،ألفيمنأكثرفقبل.التاريخ

وظل.منهمأدنىاعتبروهاالتيالشعوبوالرومان

إلىبولوماركورحلاتبعدالسنير،منلمئاتالصينيون

الغربيينإلىينظرون،الميلاديعشسالثالثالقرنفيالصين

الشعر.كثيفوهمجبيضأنهمعلى

القرنأوائلعشروحتىالتامناكنرنفىالأوروبيونوتمكن

منكبيرةأجزأءعلىمميطرتهمفرضرأمنالميلاديينالعشرين

نأأسالرعلىسيطرتهمالىمتعمرونهؤلاءوبرر.وإفريقياآسيا

منلابدوالصفراءوالسمرأءالسوداءالبشرةذاتالسلالات

كما،التثقيفيةالمهمةوهذهقين.البيفالمتفمبوساطةتمدينهم

وفي.الأبيضالرجلعبءقسمىأصبحتالتىهيادعوا،

الزائفالزعمكان،البريطانيةالإمبراطوريةمنمكانكل

الهندففي.الحياةمجالاتهـكظمفييتغلغلالبيضبتفوق

ضئيلقدرسوىهناكيكنلم01المثالسبيلعلىالمستعمرة

كما.البيضوالموظفينالهنودالوقي!نبينالاختلاطمنجدا

الأصليينالسكانإلىأستراليا،فيالبيضالمستوطنوننظر

الاستعماريةالسياساتمعظمأنومع.مرتبةأدنىأنهمعلى

نأإلا،الميلاديالعشرينالقرنأواسطفيانتهتقدكانت

.اليومإلى"باقيمازالتالعالمعلىآثارها

القرنمنذ،المتحدةالولاياتفيالبيضمنكثيروضع

الميلاديين،عشرالتاسمعالقرنمنتصفوحتىعشرالسابع

رئيسئاسبباكانالذيالاسترقاقنيرتحتالسودمنكثيرا

ام(.865-1186)الأمريكيةالأهليةالحربقيامفي

عشرالتاس!عالقرنستينياتخلالتمالرقتحريرأنومع

ظلاالعنصريوالتمييزالاجتماعيالعزلفإن،الميلادي

السود.ضدمستمرين

علىوالتأكيدالعنصريةلمقاومةقوانينسنتوقد

المتعددةالمجتمعاتبعضفيالفرصفيالمعساواة

علىالتمييزالقوانينهذهمنعت،والجنسياتالسلالات

فيماالعرقىالأصلأوأوالقوميةوالجنساللونأساس

والتوظيفوالخدماتالسلعتوفيربمجالاتيتعلق

علىالتحريضالجنائيةالقوانينمنعتكما.والتعليم

علاقاتقوانينبريطانياأصدرت.العنصريةالكراهية

قدومإثروذلكالعشرينالقرنلمشينياتفىالأعراق

والهندالكاريبيجزرمنالمهاجرينمنأعداد

.والستينياتالخمسينياتخلالبنغلادشثموالباكستان

الصادرالعنصريةالعلاقاتقانونأسسالصددهذاوفى

مجالسوبدأت.الأعراقمساواةلجنة،ام769عام

المحلي.المستوىعلىتعملالمجتمعداخلالعلاقات

منمجموعةالمتحدةالولاياتءمةأبزتكأك

وغيرهمللزنوجمتكافئةفرصإعطاءتستهدفالقوانين

مناسبة.غيرظروفظلفيتعيشالتيالجماعاتمن

تمثلالعنصريةالمشكلاتزالتما،ذلكمنوبالرغم

الأمريكية.المتحدةللولاياتكارثة

علىالمترتبةالمتطرفةالاثارأعظمالجنسإبادةوتعتبر

أعلنتحينالصربذلكفعلولقد.العنصريةالكراهية

جمهوريةمنالمشقلالهاوالهرسكالبوسنةجمهورية

أنواعجميعالبو!شةأهالىفوجدالسابقةيوغوسلافيا

منفقتل،العرقتطهيربذريعةوالفرديةالجماعيةالإبادة

تحتوطنهممنكثيرونوشرد،البوسنيينالافذلكجراء

الأوروبى.الاتحادوبصرسمع

تحتيرزحونوالفلسطنيونطويلزمنمضىوقد

الختارالجنسهوجنسهاأنترىالتيالصهيونيةالغطرسة

!ستحتالحرماتوانتهكتوصادرتوعذبتفقتلت

.وبصرهالعالم

المحتلة.فلسطينأيضا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرقالحماعيةاللإبادة

العرقيةالعلاقاتقوانينالبشريةالأجناس

البضهجرةالتعصب

إدريقياجنو!فيالعنصريةالتفرقة
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بصلية،جذورذاتالنباتاتمنلمجموعةاسمالعئصئل

البريالبصلالعربيسميه.الزنبقفصيلةإلىينتمي

مننوعامنهصنعواوقد.الإسقالقديماأطباؤهمويسميه

والعنصل.وتأكلهتشتهيهتوحمتإذاالمرأةوكانت.الخل

سلك:العربأمثالليمن.والبصرةاليمامةبينموضع

بالباطل.يأتىأريض!لمنيضربالعنصلينطريق

حولالبحربصلا!سممىالعنصلأنواعأحدينمو

أحيانا--وزنهايصلبصلاتوينتجالمتوسطالأبيضالبحر

دوائية.قي!ةالعنص!!هذاولأبصال.كجمأ،8إلى

الصيصأواخرفىأسحرابصلأبصالالبستانيونيجمع

شرايحإلىالبصلةويقسمون،الخارجيةالقشرةوينتزعون

منالدواءالناسيصسع.الشمسحرارةفيتحفويتركونها

صبعةفيأوفمرابش!ولفىعادةويستخدمونهالأبصال

يكودأنإلىأقربوهوأغلبايقويالعقاروهذا.العنصل

أخنفسى.ارالجهارالأمعاءوااطعدةعلىخاصةبصفةويؤثرمثيرا،

اطبول.شمدرا،منفساأحياناالعنصماالأطباءويستخدم

لاولكن،الشعبيالالتهاببهيعالجونوكذلك

ويستخدمحادا.الالتهابكانإذامطلقايستخدمونه

.للفئرانمبيداأحياناالأحمرالعنصل

جنسعلىيطلقالذيالاسمهوكذلكوالعنصل

أكثر،أونوعا08تشملالتيالزنبقيةالفصيلةمنالعنصلين

أنواعومعظمأوروبا.منالمعتدلةالمناطقفيوتوجد

زرقاء.زهورذاتالعنصل

الجريمةأ!ار(؟ا)صألحرهالتلفازبمالإرهابانظر:.العئف

(.أصحيحاا!سلوكاممادح)تمتيلالطفل(؟الجريمة)نطماق

لتوربين.ا:نظرا.لعئفةا

(بمالتوريات)أواعالتوربينانظر:.الغازيةالعئفة

المفط(بم)!صالشارة(بمالسفينةفىالرئيسية)الأجزاءالسفينة

(.الكهربائيةدلقدرةأخرى)مصادرالكهربماش!القدرة

التوربيات(.)ألواعالتوربينان!:.المائيةالعئفة

(بمالتوربينات)انواعالتوربينانظر:الهوائيلأ.العئفة

الهوائية.الطاحونة

)الهيكلالعظميالهيكل،المصع؟الحلقانظر:.العئق

.(المحوري

والأساطيرالعربيةالحكاياتفيخرافىطائرالعئثاء

وأرجواني،لامعذهبىريشلهذكرا،دائضاكان،الإغريقية

العربذكرهوقدأكبر.أوالصقر،بحجموكانمحمر،

أنهيزعمونضخمطائرالعنقاء:فقالوامصنفاتهمفى

يرهلمطائرالمغربوالعنقاءالشمعر.مغربعنديكون

عنقاءالداهيةسمواحتىكلامهمفىكثرأنهإلآأحد

بهوطارت،مغربعنقاءبهألوت:أ!مأمثاومنمغربا.

والعنقاء.طريقلهيعرفولمهلكأنهيريدونالعنقاء،

الشاعر:قولفيجاءتانتىالستحيلاتثالث

ثلاثةالمستحيلأنفعلمت

الوفيوالخلوالعنقاءالغول

العنقاءعمرفإن،الإغريقالكتاببعضزعمهلماووفقا

دورةأنآخرونكتابوزعم،بالتمامعام005إلىيمتد

سنة.12لأ549فبلغتطويلةكانتحياته

جنائزيةمحرقةفىنفسهيحرقكانالعنقاءأنزعموا

الرمادمنآخرعنقاءيخرجثم،حياةدورةكلنهايةعند

وكانالرماد،مننهوضهبعدمتجددوشباببجمال

في،الشمسإلهمذبحإلى،أبيهبقايايحملأصصعير،االعمقاء

حياةواتخذتالثم!(.)مدينةالمصريةهيوبولسمدينة

رمزا،رمادهذراتمنالدرأميوبعثهالمديدةالعنقاء

الروحي.والبعثللخلود،

عنفكرتهماستمدواقدالإغريقأنالمحتملومن

طائروهوالبينو،قدسواالذينالمصرلنقدماءمنالعنقاء

بطقوسمرتبطالعنقاءمثلوهوباللقلق،شبيهصغيرمقدس

رمزاالطائرينكلاوكان،هليوبولسفيالشمسعبادة

رمادهمنوتنبثقمساء،كللهبهافيتموتالتيللشمس

أ!هباخ.افى

مجموعةإدىتنتميمعروفةحيةكائناتالعئقوديات

تظهرالمجهروتحت.ا!لكوراتتسمى،الكرويةالبكتيريامن

العنب.عناقيدهيئةعلىالعنقوديات

عادةتمييزهايمكنللعنقوديات،كثيرةضروبوتوجد

فيالعنقودياتوتنمونموها.مكانأوسطحها،بتركيب

وعلىالماءوفىالهواءفي،المحيطةالبيئةفيمكانكل

ومعظم.والحيوانالإنسانأجسامعلىوحتىالأرض

يسببأنيمكنبعضهالكنضار،غيرالعنقودياتضروب

جلديومرضوالحبوبالبثورفمثلا،.الأمراضبعض

الجسمتدخلالتيالعنقودياتفيهاتتسببالقوباءيسمى

التيالأخرىالعنقودياتأماالجلد.فىجرحخلال

تسببأنفيمكنالجسمفىأعمقبصورةتتسرب

الأمراضهذهمثلوتعالج.الدمتسممأوالرئويالالتهاب

قدالعنقودياتبعضولكن،الحيويةبالمضادات-غالبا-

معينة.عقاقيرضدمناعةتكتمسب

صدمةالقوباء،،الدملة،البثرةالبكتيريا،أيضا:انظر

.الدمويالتسمم
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العنكبو*ت

خيوطاويغزلأرجلثمانيةلهص!رحيوانالعئكيوت

لخيوطغزلهاهوالعناكببهتعث!شهرماوأكفرالحرير.تشبه

بها.لتتغذىالحشراتصيدفيتستخدمهاالتيالشراك

منمنهاوالأقوىالأضخمحتي،الحشراتولاتسلم

العناكب.شراكمخاطر

تعالىاللهضربوقدالكريمالقرآنفيذكرهاورد

الكفارأصنامبهضسبهماالوهنأالضعففيالمث!ببيتها

الذينمثل)تعالىقال،الواهيةوعقائدهموالهتهم

بيتااتخذتالعنكبوتكمثلأولياءاللهدونمناتخذوا

!يعلمونلوكانواالعنكبوت،لبيتالبيوتأوهنهـان

.14:العنكبوت

أنواعهابعضلكن،الخيوطالعناكبجميعتغزل

المسلحالعنكبوتيغزلالمثاللممبيلفعلىشراكا.لاتبني

تطرفعندماالحرير،منلزجةقطرةنهايتهفيواحدأخيطا

تجاههاالخيطهذاالعنكبوتيقذفمنهبالقربحشرة

.اللزجبطرفهالحشرةلتلتصق

حيث،سامةغددولمعظمهاأنيابالعناكبولجميع

صيدفيوالغددالأنيابهذهمنكلاالعناكبتستخدم

تقتلانالعنكبوتللدغةويمكنبها.لتتغذىالحيوانات

العناكبمنقليلاأنإلا،الصغيرةوالحيواناتالحشرات

،عادة،العنكبوتلأنوذلك،بالإنسانضررايلحق

.بشدةأثارهإذاإلاالإنسانلايلدغ
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بالحشراتتتغذىلأنهاللإنسانمفيدةالعناكبوتعد

وكذلك،المحاصيلتتلفوكلهاوالجرادوالجنادبالضارة

وتتغذى،للأمراضالناقلينوالبعوضبالذبابتتغذى

منهابعضاأنإلابالحشرات-خاصةبصفة-العناكب

كما،والفئرانالصغيرةوالأسماك،الضفدعبأفراخيتغذى

العناكبوإناث.أخرىبعناكبالعناكببعضتتغذى

بذكورها.-أحيانا-وتتغذىذكورهامنوأضخمأقوى

ويمكنغذاؤها.بهيتوافرمكانأيفىالعناكبتعيش

،والكهوف،أطستنقعاتوا،والغابات،بالحقولمشاهدتها

حياتهمعظمايمضيأ!ناكبامننوعوهناك.والصحاري

بدلأيقوملل،نسيحهبوساطةالحسراتيصطادلاا!لسلحالعنكبوت

الحيطذلكيقذ!،لزجةقطرةسهايتهالحريرمنحيطدغزلسنلك

اللرحة.الحريريةالقطرةهدهلاستحدامي!طادهات!ومرالحمترةنحو

ودلعنكبوت

النسئالأنموى

إيفرست،جبلقمةمنبالقربآخرنوعويعيعقالماءتحت

،المنازلداخلالعناكببعضوتعيش،العالمفيجبلأعلى

أنواعتعيشكما،المبانىومختلف،الحبوبومخازن

وأطرافواجهاتوعلى،المبافطخارخالجدرانعلىأخرى

والنوافذ.الأبواب

وقد،العناكبمننوعألف03منمايقربويوجد

أصغرالعناكببعضوحجم.نوعألف001إلىتص!

يدحجمإلىيصلبحيثكبيروبعضهااسدبوس،ارأسمن

أطرافهامتدادمعالرتيلاءعنكبوتطولزيص!!الإنساد.ا

سم.25منمايقربإلى

الدئبعكوتصعارترك!القفز.بطريقةتنتقلالعناكبصغار

بالحركةاغافزةاالعناك!صعارتنتقلبيعماالأمهاتظهورع!

الحريرحيوطريعع!ا!واءافيعمللربهـطحهاتقومحيثالبالونية

فياصغيراالعمكبوتمعهيديخعوبدلكا!واءاعلىغازلاتهامن

الهواء.

منواحدةالسوداءالأرملةأنثى

الصررتلحقالتيالقليلةالعناكب

هذالط!علىوتوحد.بالإسحان

وأحمراء،رقعةالعحاكصسأصوعا

الساعةعطهاءتحتسهصفراء

الرحاجي.
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نأإلا،حشراتالعناكبأنالناسلىمنكثيرويعتقد

عنتختلفالتيالعنكبياتمنأنهاعلىيصنفونهاالعلماء

أرجلثمانيةلهامثلاؤطلعناكبأشياء.عدةفيالحشسرات

ستةالأخرىوالحشراتوالخنانسوالنملللنحلبينما

الحشراتمعظمتمتلكذلكإلىوإضافة.فقطأرجل

فيموجودةغيروهذهاستثمار،وقرون،أجشة

والحصادالعقاربالأخرىالعنكبياتوتشمل،العناكب

والقراد.،والقمل

وعناكبحقيقيةعناكبإلىالعنا!بالعلماءويصنف

توجيهطريقةمثلبأجسامهام!،فروقعلىبناءالرتيلاء

فىكذلكالعناكبوضعويركنوحركتها.الأنياب

للنسيج،غازلةعناكبفهناكحيات!يا.لطريقةتبعامجموعات

ياصيادةوعناكبالحشراتادلاصإأنسجةتغزلالتيأي

لها.مترصدةتختبىءأأالحشراتخلفتحريالتي

العنكبوتجسم

وأونحيفاطويلاأووسميناقصيراالعنكبوتيكونقد

أرجلتكونوقد.الشكلمنبسطأوبيضاوياأومستديرا

معظمولكن.ونحيفةطويلةأو،وغليظةقصيرةالعناكب

ملونبعضهاأنإلااللونسوداءأورماديةأوبنيةالعناكب

صغيرالعناكبمنوكثير.الجميلةكالفراشساتمثيربشكل

المجهر.باستخدامإلالونهتمييزيمكنلاالجسم

صلببجلداللهزودهاوإنماعظامللعناكبوليس

العناكبأجسامويغطي.واقخارجيهيكلمقاميقوم

منالعنكبوتجسمويتكون.والأشواكوالهدبالشعر

الرأسمنمكونصدريرأس-أ:أساسيينجزءين

لهالجزءينمنوكل.البطن2-الصدر.معالملتحم

دقيقةبخاصرةالبطنمعالصدريالرأسويرتبطزوائد.

السويقة.تسمى

العنكبوتجسم

منظرخارجي

ملمسيةأرجل

!ي!رحل

!رمحلب

داخليمنظر

وريلدارلحهاا*

الهضميلحهارا

لتسفسياالحهار

لعصمىاالحهار
ملمسيةأرحل

طر!عاىناب

سو!الهصم
الهوائيةالقصبة
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ا!لوياالجزءفيالعنكبوتعيونتوجد.العيون

العيونوموقعوعدد،حجمويتفاوت.الرأسمنالقريب

عيونثمانىالأنواعولمعظملاخر.نوعمنالعناكبفى

أنواعوتوجد.عيونأربعمنهماكلفيصفينفيتنتظم

.عيونستاوأردغأوعينانلهاالعناكبمنأخرى

أنواعنظرمنأقوىبنظرالعناكبأنواعبعضوتتمتع

جيدالصيادةالعناكبنظر،المثالسبيلفعلى.أخرى

صورةتكوينعلىيساعدهامماالقصيرةللمسافات

الشراكناسجةالعناكبنظربينماورفاقهالفرائسها

علىعيوناأصعناكباأنواعبعضولاتملك.ضعيف

والأماكن،الكهوففيتعي!التيتلكخاصة،الإطلاف

المظلمة.

ولاتمتلك.العيونتحتالفمافتحةتوجد.الفم

فقط.بالسوائلتتغذىبلماضغةفمأجزاءالعناكب

ماصةالفماحولتوجدالتيالمتعددةالزوائدوتشكل

سوائا!امتصاصخلاأ!ام!يستطحإلعنكبوت،قصيرة

ضحيته.جسم

عمليةفىصلباجزءايأك!!أنالعنكبوتيستطجع

علىهاضمةعصارةبنثرالعنكبوتيقومحيثأوليةهصم

تستطيعالطريقةوبهذه.إذابتهعلىفتعملالفريسةنسيج

كومةإلىفأرجسمتحولأنالكبيرةالرتيلاءعناكب

ساعة.36خلالوالعظامالشعرمنصغيرة

يستخدمهاالزوائدمنزوج.الكلابيةالقرون

وتوجدبقتلها.يقومثم،بالفريسةالإمساكفيالعنكبوت

،مباشرةالعيونوتحتالفمفتحةأعلىالكلابيةالقرون

ومدببصلبأجوفحادبمخلبكلابيقرنكلوينتهى

نابكلرأسعلىفتحةوتوجد.للعنكبوتالأنياببمثابة

بالقرونالحشرةالعنكبوتيلدغوعندما.السمبغددترتبط

يقتلها.أوفيشلهاالأنيابمنالسمينساب،الكلابية

وبشكلأسفلإلىالرتيلاءعناكبأنيابتتجه

القرونداخلالسمكددتوجدبينماالرأسمنمستقيم

فيالأنيابفتتقاطعالحقيقيةالعناكبفيأما.الكلابية

.الصدريالرأسداخلالسمغددوتوجداتجاهها،

وقد،الكلابيةالقرونبوساطةالفريمسةالعناكبوتسحق

فيءالخابيحفرفىالكلابيةقرونهاالأنواعبعضتستخدم

لها.كبيوتالأرض

الأرجليشبهالزوائدمنزوج.الملمسيةالأرجل

لتكوينالفماطرفيبأحدمنهاواحدةك!!وتتصل،الصغيرة

مفاصلستةمنملمسيةرجلكلوتتكون.الفمحواف

منالقريبالمفصليحملالعناكبأنواعمنكثيروفي

يستخدمهامسننةأطرافلهاحادةصفيحةالجسم

المفصلويحملالغذاء.وسحقتقطيعفيالعنكبوت

عفواالذكرللعنكبوتملمسيةرجلكلمنالأخير

تناسليا.

متصلةمالأرجلمنأزواجأربعةللعنكبوت.الأرجل

مفاصل،سبعةمنرجلكلوتتكونالصدريالرأس

أوبمخلبينالعناكبمنكثيرفىالأخيرالمفص!!وتنتهى

الشعريةا!لقشةتسمىالشعرمنسادةوبهاتحيطثلاتة

بالأسطحالتعلقعلىالعنكبوتتساعدوهىالصغيرة

كلويغكل.والجدرانالأسقفعلىالمشىوعلىاضهاعمة،ا

الشبم،أواللمسفييستخدمهاحساسةشعيراترجل

واالهواء،منأو،الأرضمنذبذباتبالتقاطبعضهايقوم

الموادعلىبالتعرفأخرىتقومبينما،العنكبوتأرجلمن

.العنكبوتبهالموجودالوسطفىالموجودةالكيميائية

الأولىالرجلان-معا-تتحركالعنكبوتمشىوأثناء

الجهةمنوالرابعةالثانيةوالرجلانجهةمنوالثالثة

المفاصل،ثنيعلىالأرجلعضلاتوتساعد.الأخرىا

العناكبوجوه

الذئبالعبهبوتلرتيلاءا

القافزالعبهبوتقاللا!الغولوجهعبهبوت

العنكبوتأقدام

حا!مشط

رحل!ىالأحيرااطمصل

ق!ماغدمامشطىمرلىعمكموت
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الأرجلمدعلىتساعدالتى،العضلاتبهلاتوجدولكن

يساعدالذيالجسمفيالدمضةشطبوساطةيتمذلكأنإلا

كفايتهعلىالعنكبوتجسم،يحص!لموإذامدها.على

تحتالأرجلتطوىثمومن،ضغ!لهينخفض،السوائلمن

الحركة.معهاالحيوازايستطعولا،الجسم

فيتوجدالأصالغتشبهفسيرةأعضاء.الغازلات

وقد.خيوطهغزلفىالعنكبوتيستخدمها،البطنمؤخرة

يبلغقدولكن،العناكبمعظمفيمشاالغازلاتعدديبلغ

غازلةكلقمةوتعرف.اثنتينأوأربعاالآخربعضهافى

أظبيبمنكبيربعددمغطاةالقمةوهذهالغزلبحقل

إلىالحريرسائلوينساب.المائةأإلىتصلقدالتيالغزل

الموجودةالحريرغددمن،الأنابيبهذهخلالمنالخارج

خيوطمكوناالحريريتصلبوبالخارنج.العنكبوتبطنفي

.العنكبوت

أعضاءمننوعانالعناكبعةلمجمم.التنفسيالجهاز

توجد.الكتابيةوالرئاتال!وائية،القصباتهما:التنف!

وهي.الحقيقيةالعناكبأنواعمعظمفىالهوائيةالقصبات

الجسم.أنسجةإلى-مباشرة-الهواءتحملصغيرةأنابيب

التنفسثغورخلالمنالا"نابيبهذهإلىالهواءويدخل

أنوأعمعظمفيالغازلاتأص،متوجدفتحاتوهي

الحقيقية.العناكب

،العنكبوتبطنتحاويففىالكتايىعةالرئاتوتوجد

صغيرشقخلالالتجاويفهأ-5إلىالهواءيدخلحيث

رئةكلوتتكون.البطنمقدمةمز،بالقربجانبكلعلى

الرقيقةالثنياتمنيزيدأو51منيقربمماكتابية

الرئةأنسجةوتحتوي.الكتاب،كصفحاتمرتبة،المنبسطة

تلتقطالتىالدمويةالأوعيةمز!كثيرعلىالكتابية

وللرتيلاء.الكتابيةالرئةصصائحإلىالداخلالأكسجين

العناكبمعظمتمتلكبينماالكتابب،الرئاتمنزوجان

فقط"واحدازوجاالحقيقية

اللونذو،العنكبوتدميص!وي.الدوريالجهاز

الفاغ.اللونذاتالدمخلاياكلنكبيرعددعلى،الأزرق

فىموجودطويلأسطوانيأنبوربوهو،القلبويضخ

الجسم،أجزاءجميعإلىالدم،البطنمنالظهريةالناحية

بدلأمفتوحةممراتخلالمن،أخريمرةالقلبإلىليعود

ويخساب.الإنسانفىالموجودةكتلك،المغلقةالأوعيةمن

فيجرحأيحدثإذاالصبمبوتجسممنبسرعةالدم

.جلده

امتدادعلىالهضميةالقناةكأد.الهضمىالجهاز

فىالأنبوبهذايتضخمحيىث،العنكبوتجسم

وعندما.ماصةمعدة.!وناالصدريالرأسمنطقة

محدثةالمعدةتتسعالقويةالىمدةتلكعضلاتتنقبض

خلالمنالغذاءسحبعلىيعملالشفطمننوعا

القناةفىالهاضمةالعصارةوتقومالأمعاء.إلىالمعدة

صغيرةجسيماتإلىالسائلالغذاءبتفتيتالهضمية

ثمومنالدمإلىالامعاءجدارخلالمرورهايمكن

يسحبثم.الجسمأجزاءجميعإلىالغذاءيوزع

يسمىبالأصبعشبيهتجويفإلىالمعدةجدارعبرالغذاء

لفتراتالعيشالعنكبوتوبإمكانا!لعوية.الردوب

فييختزنهالذيالغذاءعلىاعتماداغذاء،بدونطويلة

المعوية.الردوب

المركزيالعصبيالجهازيوجدالعصبى.الجهاز

دماغمنيتكونالذيالصدريالرأسبمنطقةللعنكبوت

العقدةتسمىالعصبيةالخلايامنمكبرةبمجموعةشصل

عصبيةأليافالعصبيةوالعقدة،الدماغمنوتمتد.العصبية

الأليافتحملحيثبالكاملالعنكبوتجسمتتخلل

الموجودةالحسأعضاءمنالدماغإلىالمعلوماتالعصبية

.الأخرىالجسمواجزاءوالأرجلالرأسمنكلفي

عصبيةإشاراتالعصبيةالأليافعبرالدماغيرسلكذلك

الختلفة.الجسمأنشطةلتنظيم

الحريريةالعنكبوتخيوط

تتكون.الحريريةالخيوطالعناكبتصنعكيف

غددفيتصنيعهيتمبروتينمنالحريريةالعنكبوتخيوط

الحرير،غددمنأنواعسبعةالعناكبفىويوجدالحرير.

الأنواعصعلىالعناكبمنواحدنوعلايحتويوعادة

على-العناكبمننوعكلفيويوجد.مجتمعةالسبعة

العناكبولمعظمالحرير،غددمنأنواعثلاثة-الأقل

مختلفانوعاينتجالغددهذهمننوعوكل.أنواعخمسة

تتحولسائلةمادةالحريرغددبعضتنتجكماالحرير.من

حريرابعضهايختجبينما،الجسمخارجصلبةمادةإلى

العنكبوتحريرولايذوبتغيير.دونكذلكيبقىلاصقا

علىالطيعيةالأليافأنواعأقوىمنيعدوهوبالماء،

.اللإطلاق

عملتشبهبطريقةالحرير،تنسجالتيالغازلاتوتعمل

كلوإدخالإخراجالعنكبوتويستطعأليدأصابع

وبسببمعا.يجمعهاأنأيضاوباستطاعتهالغازلات

يجمعأن!امكانهفإن،مختلفةلغازلاتالعنكبوتأمتلاك

جدا،رفيعةخيوطامنهايصنعوأن،الختلفةالغددمنالحرير

وسميكة.عريضةحزمةأو

تشبهلزجةخيوطغزلالعناكبأنواعبعضوبإمكان

جافخيطبنشرالعنكبوتيقومحيثالمحببالعقد

هائلةبسرعةيطلقهثم،كبيرةبكمياتلاصقبحريرمغطى

منمجموعةتشكيلمناللاصقالحريرتمكنالعمليةوهذه
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العن!جوتويستخدم.الخيططولعلىدقيقةحبيبات

الإمساكأجلمنشراكهنسيجفيالمحببةالخيوط

أغافزة.واالطائرةبالحشرات

تدعىأخرىعازلةأعضاءالعناكبأنواعولبعض

مسطحةبصورةتستلقيبيضيةصفائحوهيالغريبلات

مئاتعبرهاوتمر.الغازلاتأمامالبطنمنطقةعلىتقريبا

لزجة.دقيقةحريرخيوطتنتجالتىالغازلةالأنابيبمن

صف،غريبلاتتمتلكأضياالعناكبلدىويوجد

علىالري!ثيالمشطيدعىالمقوسةالشعيراتمنخاص

جاصصحريرأخزلالعن!سوتيستعمله،الخلفيةأرجلها

ممبسطاشريطام!صنأ،الفريب!!منلزجحريرمعالغازلات

الممشطةالحزمةيسمى،مجتمعةالخيوطهذهمن

معنسيجهافيالممشطةالحزمالعناكبتلكوتمستعمل

آخر.حريرمنماتغزله

تعتمد.الحريريةالخيوطالعناكبتستعملكيف

على-نسيجالاتغزلالتيتلكفيهابما-العناكبجميع

بدونها.تعيشأنسعذربحيت،كثيرةلطرقالحريرخيوط

يسمىالحريرمنخيطايغزلفإنهالعنكبوتيذهبوحيثما

خيطأيضاهذاالجذبخيصأويسمى.الجذبخيط

منأ!روبافي-غالبا-يستعملهلأنهوذلك،الحياة

الأعداء.

يهربفإنهنسيجهيهددبخطرالعنكبوتأحسوإذا

وأ،الأعشاببينليختبئالجذبخيطبوساطةالنسيجمن

مرةيعودث!االخطريزولحتىالهواءفيبهمتعلقايبقى

.الجذبخيطعبرنسيجهإلىأخرى

جذبها،خيوطالصيادةالعناكبوتستخدم

العالية،الأماكنمنالأرضإلىللوصولبهالتتأرجح

الخيوطمنةصغيركتللغزلالحريرأيضاوتستعمل

خيوطلتثبيتتستعملهاالالتصاقأقراصتسمىاللزجة

أنواعوتبني،الأسطحمنالعديدعلىونسيجهاجذبها

كمساكنالحريرخيو!أمنأعشاشساالعناكبمنكثيرة

بالحرير،ملفوفةنباتورقةمنهابعضايبطنحيثلها،

فيجحورامنهابعضيحفربينماله،عشامنهاليجعل

فيأعشاشاأخرىأنواعوتبنيبالحرير،يبطنهاالأرض

نسيجها.وسط

لزجةحزمبغزلالنسيجغازلةالعناكبمنكثيريقوم

بالفريسة،الإمساكأثناءالحريرخيوطمنعريضةصفائحأو

ضحاياها،الدائريالنسيجغازلةالعناكبتحيطبينما

بحيثمومياواتوكأنها،الحريريةالخيوطمنبصفائح

أبدا.الإفلاتلاتستطيع

كيسيسمىبمابيضهاالعناكبإناثمجظموتغلف

الحرير.خيوطمنخاصيىنوعمنيصنعالذيالبيض

لهاليربطالحريريةالحيوطمىحرمايعرأ!العاكبأنواعمنكير

وذالحديقةع!صوتويحترن.سسيحهدىكايمسكاقىالحشرات

عرحريريةسحيوطاللفوفةالحشرةهدهالأص!ىراوالأسودااطول!-ا

اضهامها.الح!!س!يجه

الخيوطهدهوتمسك.المحبمةالعقودتشمهاللزجةالحريرخيوط

حسمعلىالموجودالريتويحول!ا.تلمصة!التيلالحتهرات

له.المزحةاالحيوطالتصاتدونالعح!صوت

العناكبأعشالتق

الدائريالنسيج

نباتاورقةس

-شتىومطنة

العنحموتويحتبئ

هو"الع!،ذلك

هـلتحركىحيط

ك!؟ء!

"كاصع!*صكلر!!لا

!!يز!؟،لإلأ!يم

!2ص،؟!.فئ

!!ء

بر!صت
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الصيادةالعناك!ب

تختبئأوفرائسها،إلىيادةالص!العناكبتتسلل

أنواعولبعضعليها.ليالانقضاضتباغتهاحتىلهامترصدة

والعنكبوتالقافز"لعنكبوتمثلالصيادة،العناكب

علىمنالفريسةرؤيةبهاتتطيعوأسعةعيون،الذئب

مثل،الأخرىالصيادةالعناكببعضلكن،بعيدةمسافة

عيونذاتالسرطانوعناكبوالرتيلاء،،المياهعناكب

الصيادةالعناكبالقويةالكلابيةالقرونوتساعد.صغيرة

الصيادةالعناكببعضيقومكما.الضييصمةعلىالتغلبفي

بهلتصطادالأرضعلىرفئيبسطهنسيجبن!ج

مجموعةضمنالأنواع9!ذهكلوتدرج.الحشرات

علىتهبطالتيالحشراتقلاحقلأنها،الصيادةالعناكب

نسيجها.

فرائسها.علىتنقضثمتتحسلل.القافزةالعناكب

بماالقفزتستطيعولكنها،ص!ليرةأرجلالعناكبولهذه

وتتصف.مرة04منيقرب!ساجسمهاطولعلىيزيد

علىألواناالعناكبأجملمر،بأنهاالعناكبهذه

ولمعظم.الألوانمتعددكثيفشطمريغطهاحيث،الإطلاق

الفاقعةالألوانذيالشعرمن!شلالصيادةالعناكبذكور

الأمامي.الأرجلزو!على

معظمتقضيالتيالوحيدةال!اكبهيالماء.عناكب

خلالمنالعناكبهذهوزرتفسالماء.تحتحياتها

وعشمنها.قريبةوتكونبهاتمسدءالتيالهواءفقاعات

الصغير،الجرسيشبهحريرينسبجالغاطسالماءعنكبوت

خروجعلىتعملالهواءمنبفقاصتات،بملئهالعنكبوتيقوم

ذلكاستعمالللحيوانيمكنو.بالتدريجالعشمنالماء

أوروبا،قارةفيالماءعناكبوتوبرطشهور.لعدةالهواء

الحيوا!.انظر:فقط.ا/محياقارةمنأجزاءبعضوفى

العالم.فيالعناكبأضخممنتعدالرتيلاء.عناكب

إلىإضافة،الجنوبيةأمريكاأ!؟غالفىأنواعهامعظموتعي!ش

الجنوبيةالمناطقفيالرتيلاءأنواعمنكبيرعددوجود

أنواعمنكبيرعددويحفر.المت!دةالولاياتمنالغربية

علىببابيغطهاأعشاشاخذهاويت!بالأرضحفراالرتيلاء

انظر:المسحور.البابعناكبتسم!اولذلكمصيدةهيئة

المسحور.البابعنكبوت

أعشابمنصغيرةبروجببناءكماليفورأيارتيلاءوتقوم

علىالعنكبوتويجلسم!خابئها.مداخلعلىوأغصان

بالقربالعشبفيتتحركالتىالحشراتيراقبالبرجقمة

انظر:الأشجار.علىالرتيلاءمدققليلعددويعيش.منه

الرتيلاء.؟الحيوان

وتقوم،المياهمنبالقرب!عيع!السماكةالعناكب

وأفراخ،الصغيرةوالأسماك،المائيةالحشراتباصطاد

فييقفزالقافزالعنكبوتخلائم،+737،*7

فريستهخلفالهواءم-ء

-،ء3!ي-

الارضإلىويهبط/!77-بر!بمت!ورء

.الجذبخيطبوساطة!بز+--؟7كا----بربهئي،

الإعلاق،محكمةحريريةأعشاشفيالماءتح!تعيشاللاءعناكب

الأعشاش!.تلكبداخلصغارهاوتربيوتتزاوجوتنسلحوتتغدى

له.أعشالتماويتخدهاالأرضداخلمخابئيحفرالرتيلاءمنكثير

شصفالمتحدةالولاياتمنرتيلاءذكريظهرالصورةهذهوفي

الحقيقي.حجمه

ص!س

بنسيجتعلفهأنبعدالبيضكيستحرسالسماكةالعناكبأحدأنثى

.خاصحضانة



لعنكبوتا007

طويلةوأرجل،كبيرةأجسامالعناكبولهذه.الضفدع

بسبب،تغرقأندونالماءعلىتمشيأنوتستطع،رفيعة

الماء-تحتالغوصالعناكب!ذهوتستطئوزنها.خفة

العناكبأنواجبعضوتعرف.قصيرةلفترات-أيضا

الإناثلانالحفانةنسيجغازلةالعناكبباسمالسماكة

بصغارها.خاصانسيجاتغزل

تشبهقصيرةعريضةأجساملها.السرطانعناكب

والحوانبالخلفإلىتتحركأنوتستطيع،السرطانات

أنواعبعضوتختبئ.السرطاناتتفعلكمابسهولة

الأزهار،داخل-الأأ!انالزأهية-السرطانعناكب

أنواعمنقليلويستطع.والفراشساتالنحللاصطياد

أجسامها،ألوانتغييرخلالمنالتنكرالسرطانعناكب

الأزهار.لونمعيتلاءمبحيث

وأررى،ماهرةوصيادةشائعةعناكب.الذئبعناكب

بسرعةوتجري،مشعرةضخمةأجسامأنواعهامنالعديد

فىالأخرىالعناكبيشبهبعضهال!ش.الطعامعنبحثا

ا!ذئباعناكببعضتبىفمتلا.والعادات،الشكل

منالسماكةبالعاكبشبيهةوهيالماء.قربمساكنها

فىأخرىأنواعتعي!لينما،والعاداتالشكلحيث

انظر:.بالقمعشبيهةأنسجةتغزلأو،الأرضفيمخابئ

.الحيوان

النساجةالعناكب

العناكبمثلمثلها-النعساجةالعناكبتعيش

والأشجارالأعشابوعلىالكهوففى-الصيادة

علىالحصولالعناكبهذهولاتستطيع.والشجيرات

!فولذانظرهاضعفبسببالصيد،طريقعنغذأئها

لاتمسكوهى.الحشراتلاصطيادأنسجةغزلإلىتلجأ

النسيجعبرسيرهاحينلأنهافرائسهامثلنسيجهابوساطة

علىيوجدخاصمعقوفمخلببوساطةخيوطهتمسك

أرجلها.منرجلكل

مكونةأنسجةتغزلالمتداخلةالأنسجةغازلةالعناكب

منركنمثل،بدعامةتلتصقمبعثرةعديدةخيوطمن

كامثلا.السقفأركان

اهـووالمبانيوكأمفاخلةألسجةالقبوعناكبتغزل

ورقيقة،طويلةأرجللهالعناكبتلكوأحد،المهجورة

مشطيةالعناكبوتغزل.سم5منأكثرإلىطولهايصل

منبسطوسطيحزءذاتمتداخلةأنسجةالأقدام

ومخبأأطحشراتمصيدةيستخدم،الحياكةمتماسك

المشطمناسمهاالعناكبهذهاكتسبتوقد.للعنكبوت

والذيأرجلها،منالرابعالزوجفيالموجودالشعري

للإمساكالحشراتنحوالسائلالحريرقذففىتستعمله

/

شبت.حادحريرسومخراحيا!عقدا!ركايعرلالقدممشطيالعبهبوت

ويش!!.أحرىودعاماتالحدرالىعلىمعلقةحيوطشركهامح!وتاهدا

أطحتهرات.مصيدةأ-هـكا!صس

الم/

ا!طكاشبكةلهاتح!الحريرحيوطسشريحةيعرلاللنصةعبهوت

لالشبكة.التقاطهاإترالشريحة!ىالطائرةالحتراتتسقطحتاصحهأهماا

شريحةفوققصسةشكلع!تريحةيعرلوالركايةالقصعةعنكبوت

لالخرات.الإمساكعلىالقصسة!وقالحيوطوتعملالحريرسمسسطة

لتكللهاحريريةشريحةحولمعقدةحيوطايعرلالغشائيةالقبةعنكبوت

!ماغةاعلىتسقطالتىالحمتحراتتحد!حيتتحتهاالع!كبوتتحعلقاغةا

المترك.حيوطحلال
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الأرملةعنكبوتمنكلالمجموصنمةهذهويتبعبها.

انظر.الأستراليالأحمرالظهرذووالعنكبوتالسوداء،

الأحمر.الظهرذوال!نكبوتالسوداء،الأرملةأيضا:

علىتحتويمتداخلةأنسجةالعناكببعضوتغزل

عنكبوتومنها،واللزجابكافالحريرمنممشطةحزم

بشكل-مكونانسيجاينسج3بوالذاللاصقالغولوجه

تقريبا--حجمهويبلغ،الممشطةالحزممن-أساسي

منهيكلاالعنكبوتهذالويغنمالبريد.طابعحجم

هوويتدلى،مكانهفىاللزججالنسبلتثبيتالجافالحرير

الأمامية.الأربعبأرجلهاللزجبالنسيجممسكا،بالمقلوب

بمديقوم،منهبالقربتطيرأأ،حشرةتزحفوعندما

يقذفهثم،طولهأضعافتعادللمسافة،اللزجالنسيج

.الحشرةفوق

العناكبهذهتعيق.القمعيةالبيوتذاتالعناكب

تحتأو،الطويلةالأعشابعليتنسجها،كبيرةأنسجةفى

.الأرضعلىالملقاةالاشجارجذوعتحتأوالصخور،

علىمخبأبمثابةويعدقمع،كيئة1علىالنسيجأسفلوينسج

التربة.أوالأعشابعلىهـشورةكبيردحريرملاءةهيئة

الشركحيوطتعما!فرعير،بينالشكلمتلتاشركايعرلاللثلثالعنكبوت

ا-لحترات.اصطيادعلىالكجالحريرسوهي

العنكبوتيخرج،الملاءةعلىماحشرةتحطوعندما

عليها.لينقضالقمعيالجزءمنبسرعة

ملاءاتتنسج.الملائيالنسيجغازلةالعناكب

أغصانبينأو،الاعشابأوراقبينالحريرمنمنبسطة

منشباكاالعناكبهذهوتغزلوالأشجار.،الشجيرات

تصطدموعندما.الملائىالنسيجفوقالمتقاطعةالخيوط

الملائى.النسيجفيتسقطفإنها،بالشبكةطائرةحشرة

الملائي،النسيجداخل-مباشرة-الحشرةماتطيروغالبا

النسيجأسفلمتدلياكانالذي-العنكبوتيجريوعندها

وتمكث.النسيجعبرويسحبهاالحشرةنحوبسرعة-

العناكبلأنوذلك،طويلةلأوقاتالملائيةالأنسجة

القزمةالعناكبوتنسجمنها.يتمزققدجزءأيتصلح

صغيرةملائيةأنسجةملما3،منأقلطولهايبلغوالتي

.والبحيراتالأنهارقرب،الشكلمربعة

أستراليا،فيالذيليةأوالسوطيةالعناكبوتعيش

طويلةأجسامذاتوهيآسيا،شرقيجنوبومناطق

وخلال.سم4و2بينطولها!راوحالشكلأنبوبية،رقيقة

الحريريةالخيوطمنمجموعةالعناكبتلكتنسجالليل

أسالمسا-هيالتي-فريستهاتنتوثم،الرقيقةالطويلة

كحبالالحريريةالخيوطتلكلتستعملالصغيرةالعناكب

الأمرفىالشاكةغيرالصغيرةالعناكبتتسلقوعندما.دالة

ليصطادهاالسوطيالعنكبوتعليهاينقض،الحبالتلك

الحرير.منعريضةحزمةداخلتغليفهابوساطة

أكثرتنسجوهى.الدائريالنسيجغازلةالعناكب

تنسجفهي.الإطلاقعلىوتعقيدأجمالأالأنسجة

أغصانبين-غالبا-المكشوفةالمناطقفيالدائريةأنسجتها

منالجافةالحريرخيوطوتمتدالأزهار.سيقانأوالأشمجار،

العجلة،أشعةمثل،إشعاعيةبصورةالدائريالنسيجوسط

تلكحولاللزجالحريرمندائريةخيوطاتستعملثم

.للحشراتمصائد،الاشعة

فىالدائريالنسيجغازلةالعناكبأنواعوتقئلعض

أخرىأنواعتلصقبينمالفرائسها،مترقبة،النسيجوسط

عشه،فيالعنكبوتويختبىء.النسيجوسطإشارياخيطا

تسقطوعندما.الإشماريبالخيطممسكا،النسيجقرب

،العنكبوتمنبهاالإشماريالخيطيهتز،النسيجفيحشرة

للإمساك،كبيرةبسرعةعشهخارجإلىيند!الذي

ليلة،كلدائريانسيجاالعناكبتلكوتنسج.بالحشرة

القديم،النسيجوتأكل،سماعةمنمايقرببناؤهيستغرق

تلكمنأخرىأنواعتصلحبينماالحرير.علىللمحافظة

نسيجها.منتالفجزءأي-تغيرأو-العناكب

منتعدبالسنارةالصائدةالعناكبأوالمسلحةالعناكب

الحشراتتصطادولكنها،الدائريالنسيجغازلةالعناكب



لعنكبوتا207

الدائريالنسيجغزل

منطفةالتأسبسخطوطتحدد2-

فيهالعحكبوتويعرلالنسيح،

الدائرية.الح!ثراتسصيدة

الحصيرمنخيطيلف-4

ويمسكالمركرساشداءالحا!

مكانها.!ىالألتسعة

منلسميجعلاقةتصنعا-

.القنطرةحيطيسمىخيط

!

مركزسالخيوطتمتد3-
العجلة.ضعةمثلالنشج

حيوطبحرلالحنكموتيقوم5-

شكلعلىاللاصقالحررمنملتفة

الجافة.الحطرطفىيلثم،مصدة

الدهىالحريرعكوتتشملالجميةالدائريالنسيجغازلةالعناكب

)أعلىالىهـحموالصكوتالحقيتىححصهسصصالصورةيسارلييطصكأ

اليحير(.)أسملاسأساالرمحىا!كموتواالي!(

فيلزجةكرةبهحريريبخيطقذفهابوساطةالطائرة

تطلقالمسلحةالعناكبأنواعبعضأنويعتقد،نهايته

بالسنارةالصائدةوللعناكب.العثاتذكورتجذبرائحة

وصفراء،قرمزيةعلاماتبهقشديلونهاضخمةأجسام

مننوعاالأستراليالضخمالعنكبوتويعد.وبنية

المسلحة.العناكب

للحيص.كيمئالتبيالشركالألتىتتركق!عيا.سيحايعرلالحثائشعبهبوت

يعطيرمماكيرادائرياسيحاتعزلوالصفراءالسوداءالحديقةعناكب

منالحريرسمتعرحةحزمةالعكوتيعرلحيت036قطرهاممامة

المترك.مشصى

العنكبوتحياة

تعيعق.مختلفةحياةقصةالعناكبمننوعلكل

العنكبوتيعيشبينماتقريبا،واحدةسنةالعناك!بعض

بعضإناثعاشتولقد.سنواتعدةالفخمالذئب

وتصلعاما02منمايقربالأسرفيالرتيلاءأنواع

السنةمنمختلفةأوقاتفيالبلوغمرحلةالعناكب



ثم،البيضكيسداخلالموجودالبيضمنتفقصالعناكبصغار

كيسجاففيتثقبهدقيقثقبعبرالاحر،تلوالواحدالكيستغادر

العماكبصغارمنكشيروتغادر.الجذبخيوطبغزلتبدأثمايبيض،

البالونية.!ةالحرطريقعن،أخرىأماكنإلى

خلالوكلوتتتزاوجثم،الخريففصلفيوبخاصة

فيليتزاوجالشتاءفيبعضهايعيشبينماالشتاء،فصل

.يموتثمالربيعفصل

العنبكوتذكرنمواكتمالبعد.والتزاوجالاستمالة

الذكريفقدوأحيانا،للتزاوجشريكةعنالبحثفىيبدأ

المناطقفيشائعةعناكب(اليسرى)الصورةاللسحورالبابعناكب

،الأرضداخلمحابئفيتعيشحيثالدافىء،الجافالمناخذأت

ويمستيمالعليا(.)الصورةالحريرمنبخيوطمعلقةأبوابذات

مأمنفييكونوبذلك،عليهبابهويغلقالمحبأإلىالرجوعالعنكبوت

غيوبذلكالمحبأ،إلىالماءدخولكذلكالبا!ويمنعالأعداء.من

الأمطار.مياهتسربمنالعنكبوت
307لعنكبوتا

وتفضل.فتلتهمهفريسةأنهالأنثىاعتقدتإذا،حياته

منيتمالتي،الاستمالةبأنشطةالقيامالعناكبمعظمذكور

وتقوم.الإناثجذبثمهويتها،عنالكشفخلالها

بعضتقومبينما،نسئالأنثىخيوطبهزالعناكبذكور

فيوأجسامهاأرجلهابتحريكالصيادةالعناكبذكور

العناكبذكوروتستخدم.عاديةغيراستمالةرقصة

كما،الأنثىانتباهللفتأرجلهاعلىالملونالشعرالقافزة

قبلللأنثىهديةالحاضنالنسيجعناكبذكورتقدم

اصطادها.قدكانذبابةفيتتمثلالزواج

منمنصةبغزلالتزاوجقبلالعنكبوتذكرويقوم

عليهايصبحيثالنطفيالنسيجتسمىالحريرخيوط

منطقتهمنيخرجها(،المنوية)الحيواناتالنطافمنقطرة

بسائلهالملمسيتينالرجلينطرفيبملءيقومثم.البطخية

الأنثى،جسمإلىالمنويةحييناتهنقلفيليستعملهماالمنوي

فيالمنويةالحييناتالأنثىتختزنذلكبعد.التزاوجأثناء

أشهر،أوأسابيععدةبعدتفئبيضها،وعندماجسمها،

فيخزنتهاالتيالمنويةالحيواناتبتلكالبيضذلكيخصب

بعدالذكربالتهامالأنثىولاتقوم.التزاوجبعدجسمها

سابقا.يعتقدكانكماالتزاوج

أنثىتضعهالذيالبيضعدديتفاوت.البيض

ذاتالأنثىتضع.نفسهالحيوانلحجمتبعاالعنكبوت

إناثتضعبينما،بيضة001منيقربماالمتوسطالحجم

بيضة.000.2منأكثرالضخمةالعناكب

بيضهابتغليفالعناكبأنواعمنكثيرإناثوتقوم

منالكيسهذاوشكلحجمويختلفالحرير،منبكيس

بعدالعناكبأنواعمنكثيرفيالأنثىوتموتلاخر.نوع
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لهلالرأسدرعلهإدريقىعحكبوتالورقيةالطائرةعنكبوت

ضحمتاد.شوكتاد

علامةوللأدثى،صامةالأحمرالظهرذالىالعناكب

حسمها.علىبرتقاليةأوحمراء

الحشراتيصطادالضخمالعنكبوت

الحريرسمنفردحيطساطةلرالطائرة

اللاصت.

لهالمذيلالأستراليالعنكبوت

طويلحسم

أ!كسعاراتبقىالبيضيفقسأنوبعدمعها.بيضهاكيمي!تحم!الذئبعبهوتأنثى

.قصيرةلمترةالأمفوق

العلاماتوتحدرالحافةالرمليةالأماكنفييعيشالدعسوقةعنكبوت

المفترسة.الحيواناتمنالذكورعلىالفاقعة

تتسفسأنهاكماالماء.تحتالاصطيادتستطيعالسماكةالعناكب

جسمها.حولطبقةفييتججعالذيالهواء

الذيالمنقوشالمستديرحسمهساسمهاكتسبالبازلاءعنكبوت

التضي.علىيعيسه

فيالسملمعتشابههاحلالمنفرائسهاتحدعالنملشبيهةالعناكب

.والسلوكالشكل
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أنواعبعضإناثوتمكث.مباشرةالبيضكيسنسج

بتعليقبعضهايقومبينما،يفقسحتىالبيضمعالعناكب

البيفكيسأخرىوتلصقنسيجهعلىالبيضكيس

كيسالعناكبأنواعبعضإناثوتحمل.النباتاتبأوراق

البيضكيسفتلصقالذئبعنكبوتأنثىأمامعها.البيض

تذهب.حيثمامعهاوتسحبهبغازلاتها

وتبقى،البيضكيسداخلتفقس.العناكبعمغار

خلالالبيضوضعتمفإذادافئا.يصئالطقسحتىهناك

حتىالكيسداخلالعنابمطصغارتبقى،الخريففصل

خيوطبغزلتبدأذلكوبعدتغادرهثمالربيعفصلقدوم

البيض.كيسمغادرتهابعدمباشرةالجذب

ذلكويكون،أخرىمناطقإلىالصغيرةالعناكبوتنتقل

مرتفعةأشياءأيأوعمودأوسياجقمةتسلقطريقعن

يسحبحيثللهواءغازلاتهالعنكبوتيوجهثم،أخرى

الرياحتلتقطثم،الغازلاتمنالحريريةالخيوطالمتحركالهواء

هذهوتعرف.العناكبصغارمعهاحاملة،الخيوطتلك

مسافاتقطعالعنكبوتويستيم.البالونيةبالحركطالطريقة

بهذهمنطلقةعناكبالبحارةشاهدوقد.الطريقةبهذهطويلة

اليابسة.منكم003مسافةعلىالبالونيةالطريقة

الخارجي(جلدهاتغير)أيالعناكبصغاروتنسلخ

منأكبرخارجيجلدينشأحيثنموها،خلالمراتعدة

.العنكبوتجسمعلىضاقالذيالقديمالخارجيالجلد

ص،مرات9-5منالعناكبأنواعمعظموتنسلخ

منتنسبأكثرالرتيلاءعناكبولكن،البلوغمرحلةتصل

.البلوغمرحلةتصلحتىمرة02

الثعابين،علىالعناكبأعداءقائمةتشتملالأعداء.

،لأسماكوالطور،وا،لىوالسحا،والعلاجيم،والضفادع

تتغذىكمابالحشراتتتغذىالتى،الأخرىوالحيوانات

ألدمنالزنبورحشرةوتعد.بالعناكبالحشراتبعض

منمجموعةوهناكالزنبور.انظر:.العناكبأعدأء

فقط.بالعناكبتتغذىالقرصانتسمىالعناكب

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

المسحورالبا!عنكبوتالمفصليالحيوانأراك!ى

الأحمرالظهصدوالعنكبوتالخشاشةالسوداءالأرملة

البنيالناسكالرتيلاءروبرت،لروس

الموفموعصرعا

العنكبوتجسم-ا

الغازلات-والعيون-أ

التنفسيالجهاز-زالفم-ب

الدوريالجهاز-حالكلابيةالقرون-ح

الهضمىالجهار-!الملمسيةالأرجل-د

العصبيالحهاز-يلأرجلاهـ-

الحريريةالعنكبوتخيوط-2

الحريريةالخيوطالعناكبتصنعكيف-أ

ا!يريةالخيوطالعناكبتستعملكيم!-ب

الصيادةالعناكب-3

.القافزةالعناكب-أ

الماءعناكبب-

الرتيلاءعناكب-ح

السماكةالعناكب-د

السرطانعناك!هـ-

الدئبعناكب-و

النساجةالعناكب-4

المتداخلةالأنسجةغازلةالعماكب

النسيجقمعيةالعناكب-!

الملائىالنسيجغازلةالعماكبج

الدائريالنسيجغازلةالعناكب-د

العنكبوتحياة-5

العناكبصغار-جوالتزاوجالاستمالة-أ

لأعداءا-دلبيضا!

البالونية؟الطر!قةما

الحريرية.خيوطهاالعناك!ليهاتستحدمالتيالطرقبعضاذكر

الحقيقية؟والعناكبالرتيلاءبينالاختلافأوجهما

حشرةحط!إنالدائريالنسيجغازلةالعناكبتعرفكيف

دسيجها؟على

الحضرات؟عنالعناكبتختلفكيص

البيض؟كيسالذئبعنكبوتأنثىتحملكيع!

؟القرصانللعخاكبالوحيدالغداءما

؟للإنسادمفيدةالعناكبتعدلماذا

بحيوطالعنكبوتيسسجهاالتيالجدبحيوطتسمىلماذا

؟الحياة

يحفرالعناكبمننوعالمسحورالبابعئكبوت

مسحوربابأوبغطاءمدخلهويستر،الأرضفيجحرا

العالم.بقاعكلفىالدافئالمناخذاتالأماكنفىويعيش

فتبلغالعناكببعضتنمووقدالبشر.يؤذيلاوهو

الذئب.عناكبمنضربوهيطولآ.سم5.2

للوقاية،جحورهاالمسحورالبابعناكبتستخدم

بخيوطمغطاةالجحوروتكونصغارها.فيهاتربيوأعشاشا

منوأكثرعمقاسم2هالجحوربعضوتبلغ.حريرية

المسحورالبابعناكببعضوتحفرعرضا.سم5.2

يحفربعضهاأنكما،أنبوبشكلعلىبسيطةجحورا

بعضفييكونالذيالنفقوهذا.فرعىنفقلهاجحورأ

مخبأتستخدمهآخر،مسحوربابخلفمستوراالأحيان

إضافيا.

ومنحريرمنمصنوعةالمسحورةالأبوابوتكون

حريرية.مفاصلبوساطةالجحورببطانةوموصولةطين،
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.للإنسانمؤذيخرالمسحورالبابعنكبوت

لا!أعلاهليولهلالحريرمبط!ححرالمسحورالبابعنكبوتبيت

للوقاية،العنكبوتويستحدمهوالطير.الحريرمنمكولةمممصلةمحلق

للصغار.وعشا

بيضاالسحورالا!عسكبوتأنتىلطنيحوي.العنكبوتبيض

للتفريخ.الححرفيويوصإلبيصكثيرا.

مثلرفيعةأبواباالمسحورالبابعناكبلعضتبنىكما

غيربصورةالجحرمدخلتغطى،أجس!صيتارقائهت

الفلين،بسدادشبيهةغليظةأبوابأبعضهاويبني.محكمة

منهاينفذلابحيثشمديد،باحكامأضفقامدخلإلىتثبت

مفتوحةمصرعةدأئريةأبواباتبنيأخرىأنواعوثمةالماء،

،الحشراتالمسحورالبابعناكبوتأكلوسطها.من

وينتظروالأزهار.النباتاتتؤذيكثيرةأنواعومنها

البابيفتحثمقريبافريستهتمرحتىلابهخلفالعنكبوت

يجرهاثم،السمفيهاويبثضحيتهعلىولقبض،بسرعة

تفارقوقلما،حذرةالمسحورالبابوعناكبالححر.إلى

تدخلالتىللعقاربفريسةوهيمواقعها.منهاالإناث

جحورها.

العناكبمننوعالقمعيالبيتدوالعئكبوت

هذهطولويصل.للإنسانالموتيسببالسامةالأسترالية

مكتملةتكونعندماالسوداءأوالسوداء،-البنيةالعناكب

لمشتيمترات.خمسةإلىسنتيمترينحواليبينماإلىالنمو

شرقيجنوبفيتوجدالعناكبلهذهال!صيرةوالأصناف

فيإيرفجزيرةشبهإلىالجنوبيةكوينزلاندمنأستراليا،

تسمانيا.وفيالجنوبيةأستراليا

الأرضحفرفيوحيدةتعيشالعناكبهذهوأغلب

الصخورأوالخشبكتلتحتمخبأةأماكنفيتبنيهاالتى

وتتغذىالأشجار.فييعيشمنهاقلياو،أعثيفاأغشاأو

الكائناتأوبالحشراتأيلارئيسيةبصفةا!ناحبا

.الصغيرة

لاالعناكبهذهفإنالشال!الرأيع!ضوعلى

بسرعةوترجعللإثارةقابلةذكورهامبننالقفزتستطيع

هذهلدغةمنكثيرونماتوقد.هجوميوضحعفى

عاملدغتهالسممصلاكتشافعنوأعلن.العناكب

.ام089

.العنكبوتأيضئا:انظر

القمعى.البيتذوالعبهوت
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منخطرنوعالأحمرالظهردوالعئكبوت

عنكبوتمنجداقريبوهو.أستراليافيشائعالعناكب

نوعومن،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالسوداءالأرملة

الأحمرالظهرذيالعنكبوتوذكورنيوزيلندأ.فيالكاتيبو

.الإنسانعلىخطرأيلهاوليس،عداونيةغيرالصغيرة

وفيأملسأسودوجسمهاالذكور،منأكبروالإناث

ظهرهاويخترقوسوداء.رفيعةوأرجلهاالبازلاءحبةحجم

البرتقاليالأصفربينيتراوحلونذوشريطالعلوي

.والقرمزي

ويعانييمرضبشرالدغتإذافإنهاالعناكبإناثأما

منالوفيات-الحظلحسن-تناقصتوقدالشديد.الألم

بمصلالعلاجتطورمنذالأحمرالظهرذواتالعناكبلدغ

.الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتبدايةمنذالسموم

السوداء.الأرملةأيضا:انظر

القرآنسورمنالعنكبوتلورة.سورةالعئكبوت،

التاسعةالضريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاجاءت.آيةوستونتسعآياتهاعدد.والعشرون

للأصناممثلافيهاالعنكبوتضرباللهلأنبمالعنكبوت

اللهدونمناتخذواالذينمثل)المزعومةوالآلهة،المنحوتة

.14العنكبوتبيتا!اتخذتالعنكبوتكمثلأولياء

موضوعاتعالجتالمكيةالسورمناسمورةهذه

والبعث،،والرلممالة،الوحدانية:الكبرىأصولها،العقيدة

وسنة،الإيمانحوليدورالكريمةالسورةومحوروالجزاء.

فيكانوامكةفيالمسلمينلأن،الحياةهذهفيالابتلاء

.والشدةالمحنةأنوأعأقسى

الصريحةالافتتاحيةبهذهالكريمةالسورةابتدأت

لاوهمآمنايقولواأنيتركواأنالناسأحسب-"!الم)

نأيظنونالناسمنفريقاإنثم.-2أ:العنكبوت!يفتنون

الشدائد.نزولعندلهاواقعلاولكن،تقالكلمةالإيمان

شدائدمنلاقوهوماالأنبياءمحنةعنالسورةوتحدثت

ثمنوح،بقصةبدءااللهرسالةتبليغممبيلفيوأهوال

الطغاةبعضعنوتحدثت،شعيبثم،لوطثم،إبراهيم

وفي.وغيرهموهامان،وقارونوثمود،كعاد،المتجبرين

لوطقصةففىوألابتلاء.المحنمندروسالأنبياءقصص

وبعدحياء،أوخجلدونبالرذيلةالتبجحيظهر

الكريمةالسورةتواصلالأنبياء،لمحنةالسريعالاستعراض

ولم!ضألىأمير!لفهوض!ل!!،!حمدرسالةصدقتبيين

أعظممنوهذاالمعجز،الكتاببهذاجاءهمثهـا،يكتب

قبلهمنتتلووماكنت)العالمينربكلامأنهعلىالبراهين

:العنكبوت!المبطلونلارتابإذابيمينكولاتخطهكتابمن

علىوالبوا!نالأدلةعنللحديثالسورةوتنتقل.48

تختمثم،الفسيحالكونهذامنمنبثقةوالوحدانيةالقدرة

وجاهدواوالشدائد،المحنأمامصبرواالذينجزاءببيان

المحنةوجهفيووقفوا،والماليالنفسيالجهادبأنواع

لمعاللهوإنسبلنا،لنهدينهمفيناجاهدواوالذين)والابتلاء

96.:العنكبوتالمحسندن

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

العناكبمنكبيرنوعالطيرصائدالعئكبوت

عادةالإناثتكون.الجديدةوغينياإندونيسيافييوجد

وتكونأيضا.منهاأكثروتشاهدالذكور،منبكثيرأكبر

وأرماديةالشكلبيضيةوأجسامها،سم3بطلالإناث

السوداءالقويةولأرجلهاأحيانا،بالأصفرملونة،أرجوانيه

أصفر.طوق

وأواحدمتربقطر،منتظمغيرنسيجاالإناثوتبني

إلىطولهايصل،قويةجدائلعلىالأنسجةوتستندأكثر.

ذهبيأصفرالنسيجحريرويكونيزيد.أوأمتارأربعة

التيالحشراتمجموعةاللزجةخيوطهوتمسك،اللون

العناكب.بهاتتغذى

عدىيطدقاسمالعنكبوتيةنبات.ئباتالعئكبوتية،

جذابةأوراقلهاالتيالنباتاتمننوعا65منمايقرب

فيأصلأالعنكبوتيةنباتويوجد.بتلاتبثلاثوأزهار

فيالناسويفضل.الجنوبيةوأمريكا،الوسطىأمريكا

ا!لتجول.يسمىنباتيانوغاالمعتدلالمناخذاتالمناطق

خطوطعليهاأوراقلهنباتينوععلىالاسمهذأويطلق

سلالفييوضعماوغالبابيضاء،وأزهاروخضراءبيضاء

وأوراقحمراءأزهارله،بهشبيهآخرنوعوهناك.معلقة

المعلقة.السلالفيجميلاويبدو.مخططةأوراقلهالعنكبوتيةنبات
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إلىالنباتاتهذهنقلويفضل.رصاصيةخطوطعليها

نفسهالأصفىبقاءهاالأن،ربيعموسمكلجديدةأصص

.جيدةغيرحالةفىيجعلهاسنتينمنأكثر

أصلايوجدنوعهناكالنباتيةالفصيلةهذهضمنومن

خضراءخطوطعليهاأوراقوله.الشماليةأمريكاشرقفى

هذاوينموبيضاء.أوبنفسجيةأوزرقاءوأزهاربيضاءأو

الحدائق.فيالنوع

)عيزه(.منطقة،القصيم:نظرا.6عدير

)اشعصالفرنسيةالثورة:انظر.الإرهابعهد

(؟توري)رعيمروبسبيير،جاكجورج،دانتون(،والمساواة

اليعاقبة.

كرتا.الماجناانظر:.الأعظمالعهد

في)الثرالأدب،الإنجديزي:نظرا.الأوغسطيالعهد

لى)الإمبراطوريةالقديمةروما،أوغسطسالم!جة(،إعادةعهد

التاريخية.العصورذروتها(بم

المقدسالكتابمنجزءوهو،الإنجيلالجدددالعهد

أضحوأعلىمقسمةسفرا27منيتكون،النصارىلدى

التالي:

متىبمالأربعةاناجيلالأ:وتشم!التاريخيةالأسفار

مسموبةوأفعالأقوالعلىوتحتويويوحنا.ولوقا،،ومرقص

العقيدةولبيان،تعليميةلأهدافمؤلفوهاكتبهاالمسئ!إلى

امتداداوتعد.الرسلأعمالرسالةتشملكما.النصرانية

تاريخى.سفروهيلوقا،للإنجيل

وأالرسائلوتسمى:التعليميةالأمعفار-2

أرلغتنعسب،رسالةوعشرونإحدىوهي،الخطابات

ويوحنا،رسالتينبطرسكتببينما،بولإلىمنهاعضرة

.واحدةرسالةويعقوبيهوذامنوكل،رسائلثلاث

رسالةوهوالنبوءةسفرويعسمىالرؤياسفر-3

تعنىلأنهابمالسابقةالرسائلوهدفهانهجهافيتخالف

علىالأولىالرسائلتحتويبينما،وسلطانهعيسىبألوهية

القانون27ادالأسفاروتعتبر.دينيةودروسقصصمادة

النصارىيعدهاالتيالكتبأوالجديدالعهدفيالكنسي

به.الموثوقالمقدسالكتاب

العاميةاللغةهيالجديدالعهدلغةالجديد.العهدكتابة

-السلامعليه-عيسىعهدفيسائدةكانتالتيأليونانية

معظملأن،العبريةوالعباراتالجملدعضيتضمنولكنه

النسخكتبتوقدأليهود.منكانواالجديدالعهدكتاب

منهايبقلمالتىالبرديلفائفعلىالجديدللعهدالأصلية

قديمة،لاتينيةبتراجمالعلماءاستعانوقد،الانشىء

للعهدالأصلىالنصبناءفيلتساعدهمقبطيةو،وسريانية

ظهرأيضا،الجديدالعهدمنفقراتدرسواكماالجديد،

فىالكنيسةآباءكتاباتفيأم05عامنحوفيمنهاكثير

المبكر.عهدها

الجديدللعهدالنقديةالدراسات

كماالجديدالعهدلأسفارالأصليةالخطوطاتفقدت

لا،مساعدةنسخإلامنهايبقولم،الأوائلالنصارىكتبها

النسخآلافوجدتثم.الحواريينعهدإلىمنهاأييعود

وقد.القديمةالنسخعنصياغتهافىتختلف-بعدفيما-

العهدلاسفارالأصليةالصياغةاخحديدحهودبذلت

الدراسةطريقعنالأوائلالنصارىكتبهاكماالجديد

هذهمثلقوبلتوقد.القديمةالخطوطاتبيروالمقارنة

مقبولةأصبحتالانولكنها،البدايةفىبالمعارضةالدراسة

المعانيلتحديدمنهلابدأمرابصفتهاالكنيسةجانبمن

منالنوعهذامثلعلىويطلق.الإنجيليةللكتاباتالأصلية

النقد:قسمينإلىوينقسمالنقد.اسمللأناجيلالدراسة

ال!على.والنقدالأدنى

استعادةبمحاولةيهتم.النصنقدأوالأدنىالنقد

منها،نسخإصدارقبلأصولهافيوعباراتهالمؤلفكلمات

غيرمعظمهاأخطاءحدوثإلىتؤديالنسخعمليةإنإذ

البحثمنكبيرجهدإلىيحتاجأسصاونقدمقصود.

هذامثلفيعديدةسنينالعلماءقضىوقد.والمقارنة

والعباراتالمحتملةالصياكاتكلبتركيبوقاموا.العحل

معا.القديموالعهدالجديدالعهدفيالختلفة

النقدمنأوسعمساحةيغطي.الأعلىالنقد

منيمكنهممايتعلمونالأعلىالنقدفأصحاب،الأدنى

بعضهاالفقراتمقارنةطريقعنالمقدسالكتاب

المقدسالكتابمنفقراتومقارنة،ناحيةمن،ببعض

أنهمكما،الفترةتلكمنوتاريخيةأدبيةأعمالمع

هذهوبمثل.الإنجيليةللكتاباتالأدبىالشكليقومون

النصطبيعةعننتايجالشخلاصفىيأملونالوسائل

وصحته.المقدس

حولالأعلىالنقدأصحاببيناتفاقهناكوليس

تفسيراتمنهمالمتطرفينبعضقدموقد.دراساتهمنتائج

بعضها،عدائيةلاتهاماتهدفاالنقدحركةجعلتمتحيزة

نأالناسمنكثيرويعتقد.صحيحغيروبعضهاصحيح

غيرالمتزنةالدراساتبعضمننتجتكثيرةفوائدهناك

الدراساتفيالمتقدمةالمدارسبعضوتقوم.المتحيزة

العلميةالمعارفكلضوءفيالجديدالعهدبدرا!ةالدينية

علوممنالمعاصرونالعلماءإليهتوصلوماالحدشة

.ومعارف
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إلىرسالةالفيليسيين،الرسلأعمال

إلىرسالة،فيملونأهلإلىرسالة،أفسيوس

إلىرسالة،الكلوسبنرسالتا،بوس

إلىرسالة،الكورنثإنتيطس

القديس،يعقو!تيموثى

رسالة،يهوذاإلىرسائل،الثيسالونيين

ئلرسا،يوحناسفر،لرؤياا

أهلإلىرسالة،رومية

ويكون.المقدسالكتابمناللأولالجزءا!يمالعهد

لدىالمقدسالكتابالجديدالعهدمعالقديمالعهد

الذى،القديمبالعهدإلايقبلونفلااليهودأما.النصارى

قديمةكلمةعهدوكلمة.العبريالمقدسالكتابيسمونه

القديمالعهدويؤكدأتفاقيةأوميثاقتعنيالعبريةاللغةفي

أدله)تعالىأبنائهوبينسبحانهاللهبينأوعهدميثاقفكرة

بتاريخهمسجلعلىيحتويوهوكبيرأ(علواذلكعن

.الميثاقبهذاالالتزامفيإخلاصهممدىليبين

فيكتابا42هناك،اليهوديللناموسطبقا.المحتويات

نفسهاالكتبالبروتستانتويقر.العبريالمقدسالكتاب

حيث.مختلفةبطريقةينظمونهاولكنهم،القديمكالعهد

الإجماليالمجموعفيصبحالكتبهذهمنالعديديقسمون

فيتكونالكاثوليكللرومانالقديمالعهدأماكتابا.93لها

كتبسبعةعلىالقديمالعهدهذاويحتويكتابا.46من

سفرا41)وهيالأبوكريفامنجزءاالبروتستانتيعتبرها

يعترفونلاالبروتستانتولكنالقديمبالعهدأحياناتلحق

بصحتها(.

رئيسية.أجزاءثلاثةإلىالقديمالعهداليهودويقسم

.والمؤلفاتوالانبياءالقانون

وسفرالتكوينسفرمنتتكون.اقوراةأوالقافون

ويسمى.التثنيةوسفرالعددوسفراللاويينوسفرالخروج

انظر:.الخمسةموسىأسفارأوبالبنتاتولتقأيضاالجزءهذا

إلىعادةالتوراةالعبريةالكلمةوتترجمالحمسة.الأسفار

الإرشاد.أوالتعاليمهيدقةالأكثرالترجمةولكنالقانون

الأولىوالنواميسالعالمخلقبوصفالقانونويبدأ

إبراهيممنكلمهامعلىذلكبعديركزثم.للإنسانية

يعقوبقصةالقصصباقيوتتضمن.ويعقوبوإسحاق

قيادةتحتمنهاوالخروجمصرفيإسرائيلبنيوتاريخ

الناسهؤلاءتجاربوالتثنيةالأعدادأسفاروتصف.موسى

،الموعودةالأرضدخولهمقبلموسىووفاةالصحراءفي

وممارساتوأخلاقيةدينيةتعاليمالقصصهذهوتتضمن

العهدفصولوتتضمن.والجنائيةالمدنيةوالقوانينالطقوس

الطبية.والمشورةالصحةعنقواعدأيضاالقديم

السابقونالأنبياءهما:جزءينإلىمقسمالأنبياء.

والقضاةيشوعكتبوتكون.اللاحقونوالأنبياء

علىيطلقماوكثيرا.السابقينالأنبياءوالملوكوصموئيل

العبريةالأمةتاريختتبعلأنهاالتاريخيةالكتبالكتبهذه

مملكتيتدميرحتىفلسطينفيهدخلتالذىالوقتمنذ

الأسفارهذهضمنتوقداليهود.انظر:ويهوذا.إسرائيل

الأنبياءمنكثيرونشاطحياةتصفلأنهاالأنبياءجزءفي

.وإلياسناثانمثل

منالعبرانيينتاريخأيضاالسابقونالأنبياءويفسر

أشعياهيأسفارأربعةمنفيتكونالأنبياء،نظروجهة

الاخرين.الأنبياءمنعشروالاثناوحزقيالوأرميا

منتتكون-التوراةمنالثالثالجزءأو-المؤلفات

معلمينالكتبهذهمؤلفو.ويشملالكتبمنتشكيلة

المزاميركتبالمؤلفاتوتتضمن.ومفكرينوشعراء

)وهيالخمساللفائفأوالخمسوالوثائ!قوأيوبوالأمثال

ويكملوأستير.والجامعةوالمراثيوراعوث(سليماننشيد

ونحميالعزرااللاحقةالتاريخيةوالأعمالدانيالكتاب

العهدمنالجزءهذاللأحداثالزمنيالتسلسليوالعرض

القديم.

ترتيبفيواليهوديةالنصرانيةالجماعاتتختلف

هذهمنالكثيرويشبهللأبوكريفا.تضعهاالتيالأهمية

.الأسلوبحيثمنالقديمالعهدفيالواردةتلكالكتب

نحوإلىكتابتهاتاريخيرجعوربمامؤخراكتبتولكنها

.الميلاديالثانيوالقرنالميلادقبلالثالثالقرنبينما

زمنيةفترةمدىعلىالقديمالعهدكتب.التاريخ

الكتابمادةلأنمعقدةالعمليةهذهكانتوقد.طويلة

بمدةكتابتهاقبلعالبصوتأوتنشدتتلىكانت

وزمنهالتدوينكيفيةحولالعلماءويختلف.طويلة

اليهودالعلماءمعظمولكن.الكتبلهذهالفعلي

علىبالفعليحتويالقديمالعهدأنعلىالانمتفقون

الحربأغنيةالقصائدأقدمفمن.موسىأياممنمادة

القرنحوالىنظمتوقدالقفماةكتابفيلديبورة

الميلاد.قبلعشرالثاني

خلالوالنبويةالتاريخيةالكتبمنكثيرةأجزاءكتبت

الأنبياءبعضعاشوقدويهوذا.إسرائيلمملكتيعهد

وأ587سنةمنالبابليالنفيفترةاثناءوالشعراء

النواميسمنالكثيرجمعوقد..مق538إلى..مق586

فيونظمتتراكمتالتيالتاريخيةوالسجلاتوالقوانين

الوقت.ذلك

منلكثيرسمحعندماالمنفىبعدأخرىأسفاردونت

التسلسليالعرضكتبوقد.فلسطينإلىبالعودةاليهود

سليمانونشيدالجامعةوسفرالمزاميروسفرللأحداث
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الميلاد.قبلالثالثالقرنفيوأكملت.الوقتذلكخلال

عحائف.،الميتالبحرانظر:

عداالعبريةباللغةبأكملهالقديمالعهدكتب.التراجم

فىقليلةوكلماتوعزرادانيالأسفارفىفصولبعض

باللغةوالكلماتالفصولوهذهأرميا،وسفرالتكوينسفر

الآرامية،انظر:.العبريةاللغةكثيراتشبهلغةوهىالارامية

اللغة.

علىيترجمعملأولالقديمالعهدكانربما

إلىالعبريةمنشفهيةالتراحمأولكانتوقد.الإطلاق

منلجزءآرامية)ترجمةالترجوماتتسمىالآرامية

ترجماالميلادقبلالثالثالقرنمنتصفوخلال(.التوراة

كتاببمصرالإسكندريةفيالعاملوناليهودالطلاب

وهىالسبعويةتسمىوهذه.اليونانيةاللغةإلىالقانون

اللاتينيةاكتراجموأشهر.القديمالعهدمنأخرىترجمة

الكاثوليكية.الكنيسةعندالمعتمدةالترجمةوهوفولجيت

الميلاد.بعد504سنةفيجيرومالقديسأكملهاوقد

فولجيت.انظر:

لكتابالرسميالنصبدورجيرومترجمةقامتوقد

السنين.لمئاتالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةالقديمالعهد

للعهدالأخرىللتراجمتاريخيبحثعلىوللاطلاع

.المقدسالكتابانظر:القديم

الجديدوالعهداعديماأمحهدامنكلتعرضوقد

ودارتوحديئا،قديماالمسلم!!علماءجانبمنللنقد

أسةرساذلكفمن،اخصارىاعلماءوبينبينهممناظرات

دينبدللمحمنالصريحالقول:تيميةابنالعلامة

علىالردفيالباجيالوليدأبيالقاضىورسالة.المسيح

قدمهماأشهرومن.المسلمينإلىفرنساراهبرسالة

ودراساتمخاظراتالصدد،هذافيالمعاصرونالعلماء

علىالردفيديداتحسينأحمدالشهيرالداعية

هذافيمؤلفاتهأبرزومن،ومناوئيهالإسلامخصوم

خرافةأوالملب،اللهكلمةالإنجيلهل:المجال

أحمد،ديداتانظر:.والإسلامالمسيح،الصلب

:زهرةأبيمحمدالمرحومدرالمساتوكذلك.حسين

الذينالأوروبيونالعلماءأما.النمراليةفىمحاضرات

فأشهرهم،المقدسةالكتبفينقديةدراساتقدموا

الإسلامدعوة:كتابهفيجاروديروجيه:هما،عالمان

والقرآنوالإنجيلالتوراة:كتابهفيبوكايوموريس

المقدسة.الكتبدراسة،والعلم

.المقدسالكتابأيضا:انظر

ماغالباوهومرتفغا.عواءيحدثضخبمقردالعواء

وأمنها،مجموعتانتتقابلعندمااوالفجر،عنديعوي

المو،سقوطاقترابيقلقهأوالضوضاءتزعجهعندما

العواءيعيش.كم3بعدعلىوهوعواؤهيسمعأنويم!ش

قردا،02إلىأءمنعامبوجهتتكونجماعاتفى

يبلغحدإلىصغيراالجماعةعددي!صنأنيم!شولكن

العواءويستوطنقردا.4يبلهحدإلىكبيراأو،اثنين

وانتهاءالمكسيكمنابتداءالجنوبيةبأمريكاالمداريةالغابات

بالبرازيل.

كجم،9وكجم5.5بينالعواءالقردوزنويتراوح

ذيلهطوليبلغوقدسم،06حواليارتفاعإلىوينمو

المتباينةالانوأعوتتميز.سم06حواليأيضاالقويالطويل

إلىالمائلةأوالبنيةأوالسوداءبفرائهاالعواءةالقرودمن

الأحمر.ااصلونا

تحركهأثناءوشغذىالأشجار،بينلبطءاعواءايتحرك

الأمامية()أرجلهيديهمستخدما،ا!واكها5بالأزهار

منهايقضمحيثسيقانها،أوالأشسجاربفروعللإمساك

الحيوانانظر:نادرا.إلاالأشجاريغادرولا،غذاءهتناوله

(.المداريةالغابات)حيوانات

اهـ،041-)9132يوسفتوفيقعواد،

أديبعواديوسفتوفيقأم(.1191-989

صافبحرفىولد.لبنانىودبلوماسىوصحفى

والصحافة.الأدبإلىمبكراميولهوبرزت،بلبنان

البرقفىثمام(،)279العرائسمجلةفىحرر

وتولىأم(.319)والبيرقفالنداءأم(،)289

.الحقوقدراسةأكملحيث،دمشقفيالقبستحرير

النهارتحريرتوينىجبرانيشاركبيروتإلىعاد

المكشوففىوأسهم،!شواتثمانيمدةأم()339

وحركةجريدةوهيالمميز،بأسلوبهام(،)349

أدبية.

إلىحولهاثمالجديد،مجلةأم419عامأصدر

ليلتحقعامبعدتركهالكنهأم.459عاميوميةجريدة

فيللبنانفسفيراقنصلاأم()469الدبلوماسىبالسلك

.دولعدة

الصبىمثل:القصصىالعملبنمؤلفاتهتراوحت

(أم)389الصوفقميصام(،)369الأعرج

وطواحينأم(،)939الرغيف:مثلالروأئيوالعمل

حصادفيالمذكراتكتبكماأم(.)739بيروت

الزمانقوافلديوانهعنفضلاأم(،)839العمر

أم(.)739

أحدأم749عامباريسفياليونسكومنظمةاختارته

لعصرهم.تمثيلاالأكثرالعالميينالكتاب



711الغباريةالعواصف

6091هـ،ا004-321)4حسنمحمدعواد،

وكاتبوشماعرأديبعواد،حسنمحمدأم(.089-

.الحجازيالأدبفيالتجديديةالثورةروادمنسعودي

فيالشعرونظم.الفلاحمدرسةفىوتخرججدةفيولد

منجدامبكرةمرحلة

للغرفةرئيساعمل.عمره

لملارومديرا،بجدةالتجارية

!!*لاالحجاز،صوتلصحيفة

خى!؟*7 الامنإدارةفيعملكما

وزارةوفي،المكرمةبمكة

تاسيسفيأسه!.المالية

!"!وأصبحالادبى،جدةنادي

!!س!فيوظللهرئيسأول

عوادحسنمحمدعطمتوفيحتىرئاسته

أم(.أهـ)004089

خواطر:الصيتالذائعأهـكتابه345عامفينشر

صحففيمقالاتهيئةعلىنشرهقدكانالذيمصرحة

والمجتمعواللغةالأدبلشؤونفيهاتطرقالحجاز،

الانتقاد،شديدحادبأسلوبوالعاداتوالتعليموالاقتصاد

التىعوادشعخصيةسماتأبرزالمقالاتهذهفيتجلتوقد

والاعتداد،الريادة:وهي،ذلكبعدكتاباتهكلفيلازمته

يعتقدهبماالمطلقوالإيمانوالجرأةالحماسةمعبالنفس

معاركفىالدخولإلىتلكطبيعتهقادتهوقد.بهوينادي

معمعركتهأشهرهامن،زملائهمنعددمعوفكريةأدبية

حمزةالشاعرمعوأخرى،الأنصاريعبدالقدوسالأستاذ

شحاته.

كتابمنهغزير،والنثريالشعريعوادإنتاج

مقالاتوهوأم(،059)والحياةالأدبفىتأملات

موسيقىعنودراسة،وقصصأدبيةودراساتنقدية

آماس:فمنهاالشعريهدواوينهوأماام(.)769الشعر

فيم(؟91)53العظيمالساحرام(،59)2وأطلاس

جديدنحوكيانام(بم)549الملتهبالأفق

فيالكاملةالشعريةأعمالهجمعتوقدام(.)559

جزءين.

والشعرالتفعيلةشعرفيتجريبيةمحاولاتلعواد

إلىوميله،والعقليةالتأمليةنزعتهطغتكماالمنثور،

العوادأهميةوتظل.عامبوجهشعرهعلىالجدل

فيعصرهلأدباءسبقهوفيالرياديدورهفيالحقيقية

نفوسفيالدعوةهذهأثروفيالتجديد،إلىالدعوة

في،يحتذىالذيالمثالعوأدفيرأواالذينالناشئة

بهنادىالذيالتجديدفيللمضيالحافزةوأفكارهارائه

له.ومهد

التيالهوىأعقابفيأوذكرىقصائدهأجملومن

:يقولالشعر،فىوفلسفتهالفنيخطهعنتعبر

وخيالاشعورا،الليلفىتبعثكماالشعر!أيها

جمالاأوطيفاالشاعريبصرها،ورؤىولحونا،

وجلالانشاطاالفكريكسبشعاعالصبحفيأنت

اتصالابالنورالنفسيعطي،العالمإلىمفتاحأنت

المحالايحاولن،أقوالالشعرأنالزاعمكذب

ترابيةوعواصفمدمرةرياحالغباريةالعواصص

منالثلاثينياتفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتهزت

واحدةالعواصفهذهوكانت.الميلاديالعشرينالقرن

حلوقد.بأسرهالعالمتاريخفيالبيئةكوارثأسوأمن

بينالكبيرةالجنوبيةبالسهولالذمارمنالأكبرالجزء

المنطقةهذهأصبحتولذلكام،389و3591عامي

هذهودمرت.الغباريةالعواصفمنطقةباسمتعرف

منكلفىخاصةهكتارمليون02حواليالعواصف

وتعرض.وتكساسوأوكلاهوماونيومكسيكوكولورادو

ء!!ش!س!كاتغسسكائن-،*-!!!3!

أثارت،الميلاديالعشرينالقرنمنالنلاثينياتفيالغباريةالعواعف

فيكبيرةسحبشكلعلىبعيدابهاوعصفت،الفوقيةالترلة

فيالعواصفلهدهالمصاحبالجفافتسببوقد.المتحدةالولايات

الجنوبمناطقمعظمفيالزراعيةالمحاصيلفيكبيرةخسارةحدوت

مشكلاتحدوتإلىهداأدىوقدالعطمة،السهولومنطقةالعربي
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إجراءاتفىالبدءقبلالخطرإلىهكتارمليون02

البيئة.علىالحفاظ

عقدمطافيتحولتقدالجافةالمنطقةهذهتربةكانت

وغيرجافةتربةإلىالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

أنالأمرهذاحدوثأسماببينمنوكان،متماسكة

تحؤأتقدكانتالحضراءالعشبمناطقمنكبيرةأجزاء

،الميلاديالعشريناغرنابداياتفىالقمحزراعةإلى

إلىوإضافة،الرياحمنالتربةآنذاكيحملمالقمحولكن

تمتأنبعدللدمارتعرضتالمتبقيةالعشبمناطقفإنهذا

موسماأنإلىبالإضافةهدا،الماشيةقطعانمنالمزيدتربية

سبعدامأم319عامفىبدأقدكانالذيالجفاف

المزروعةغيرالجافةالتربةالفترةهذهفيوتاكلت.سنوات

بالمنطقة.الرياحعصفتأنبعدالدماربهاولحق،بسهولة

هذهعلىالماضيفيهبتقدالغبارعواصفكانت

أضدميريةاالقوةتلكعلىتكنلمولكنها،الكبرىالسهول

أولىمنواحدةهبتقدوكانت.الثلاثينياتعقدفي

وحملتأم،349عامصتمايوشهرفيالمدمرةالعواصف

منمتريطنمليون318منيقربماالعاصفةهذه

ما359عامفيوهبت،الشرقىالساحلإلىالقاذورات

معهاوجلبت،الجافةالمنطقةعلىترابيةعاصفة04نحو

مسافةإلىوتقليلها،الرؤيةحجبفيتسببتكثيرةأتربة

كم.أ،ءتعدولا

التنفسيةبالأجهزةجسيمةأضراراالعواصفوألحقت

أودتالتيالعاصفةفاجأتهمالذينوللحيواناتللبشر

منكانفقدالعواصفلهذهونتيجة.بعضهمبحياة

منالعاصفةحلبتهاالتيالنفاياتكلإزالةالضروري

وأسفرت.الحبوبمخازنأبوابكلأمامومنالمنازل

الزراعية،والالاتاسمياراتتدميرعنأيضاالعواصف

وفوجئالزراعيةالمنطقةاقتصادتدميرفيوتسببت

بينمنوكانيحصد.شىءهناكيبقلمبأنهالمزارعون

المزارعينمنالالافأنالعواصفلهذهالمثيرةالنتائج

كاليفورنياولايةإلىذويهممعهاجرواالمحبطينالمفلسين

روايةفيشتاينبكجونوصفوقد.أفضلحياةعنبحثا

هؤلاءواجههاالتيالضخمةالمشكلاتالغضبعناقيد

.المهاجرون

التيالصغيرةالكائناتمنكميةالمائيلأالعوالو

المسطحاتأووالبحيراتالمحيطاتسطحعلىتطفو

قدالمائيةالعوالقوبعض.منهابالقربأوالأخرىالمائية

منتمنعهاالتيالكافيةبالقوةلاتسبحولكن،تسبح

منالمائيةالعوالقوتتكون.المائيةالتياراتمعالانجراف

تصعبمنهاوالكثير،الاختلافشديدةعضويةكائنات

.الكائناتمنفيةأنواعمنالعوالقتتكون

المائيةالعوالقالعلماءويصنفمجهر.بدونمشاهدته

والعوالقالمغمورةالنباتات،رئيسييننوعينإلىغالبا

التيالعضويةالكائناتعلىبناءوذلك.الحيوانية

طحلبمنأساسيةبصفةالنباتيةالعوالقتتكونتحتويها.

الأولياتالحيوانيةالعوالقوتتضمن.واحدةبخليةبسيط

الأرجل،مجدافيمثلالبحريةوالحيوانات،المجهرية

الكائناتوبعض.الهلاميوالسمكالماءوبرغوث

تدعىوهذه.مائيةعوالقكاملةحياتهاتقضيالعضوية

العوالقتدعىالتىالعوالقوبعض.الكاملةالعوالق

عوالق.حياتهامنجزءافقطتقضيالعارضة

فىالغذائيةالسلاسلفيمهماجزءاالعوالقتؤدي

العلاقاتهيالغذائيةوالسلاسل.الميائيةالمسطحات

لهذهقاعدةالنباتيةالعوالقوتكون.أممائناتابينالغذائية

باستخدأمتنموأنالنباتيةللعوالقويمكن،الغذأئيةالسلسلة

التركيببتسمىعمليةفىالمياهفىوالمعادنالشمسأشعة

النباتية.العوالقتأكلالحيوانيةأ!العواوبعض.الضوئي

أكبر،حيوانيةعوالقتلتهمهاالحيوانيةالعوالقوهذه

الموادتغوصوقد.الأخرىالمائيةوالحيواناتوالأسماك

الكائناتوتستهلكهاالمائيةالعوالقتنتجهاالتيالغذائية

.القاعفيتعيشالتي

الأحمر،المدالغاز،،الدوارةالسوطياتأيضا:انظر

البحر.شاطئ

أم(.185-؟هـ،58.-؟)العوامابن

.العوامبابنالمشهور،الأشبيليمحمدبنيحيىزكرياأبو

إلاالعوامابنالعالممؤلفاتمنيعرفلاأشبيليا.فينشأ

التبحربينالجمعأسالحمهوكان.الفلاحةهوواحدكتاب

إلىبالإضافة،والعربيةالإغريقيةالكتبفىالعلمى

التجاربمناستقاهاالتيالعميقةالعمليةالمعارف

واليونانالعراقمعارفالعوامابنطبقلقد.المباشرة

فيونجح،الأندلسبلادعلىإفريقياوأهلوالرومان

فيماوالأوروبيونالأندلسعربانتملهاالتيتطبيقاته
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بائاوثلاثينخمسةعلىالفلاحةكتابيشتملبعد.

وتربيةإليهاوماوالزراعةبها،يتعلقومابالأراضيتهتم

والفرنسيةالأسبانيةاللغاتإلىالكتابترجم.الماشية

جامعاتها.لطلابلضرورته،والإيطالية

م(.-766؟اهـ،48-؟)حوشببنالعوام

منواسطي.الربعيالشيبانىأبوعيسىحوشببنالعوام

واسط،محدثيأثبتمن،محدثإمام.بالعراقواسط

المنكر،عنوناهبالمعرو!توآمرسنة،صاحب.وأنفسهم

الستةالكتبأصحابحديثهأخرج.للحققوالأوكان

وغيرهم.

495هـ،36.هـ-ق)28الزبير،العوامابن

،الأسديخويلدبنالعوامبنالزبيرم(.656-

عمتهوابنعدباللهرسولحواري.عبداللهأبو،القرشي

بالجنة،المبضرينالعضرةأحد.عبدالمطلببنتصفية

المؤمنينأميراختارهمالذينالشورىأهلالستةوأحد

منأولوهو.بعدهمنللخلافة،عنهاللهرضىعمر،

الصديق،بكرأبىبدعوةأسلم.اللهسبيلفيسيفهسل

ابنكانوقيل!شواتثمانيابنوكان،عنهاللهرضى

سنة.عشرةاثنتي

فارساوكانالمشاهد،منوغيرهماوأحدابدراشهد

الطعنأثرمنالعيونأمثالصدرهفىكان:قيلشسجاعا.

لرمي.وا

من،حواري،عمتيابن)الزبيرلج!:الرسولفيهقال

وحوارى،حوارينبيالكل:وقالأحمد.رواه(أمتي

كلمنوالخالصالناصر،هووالحواريأحمد.أخرجهالزبير(

الله!لعنهما،اللهرضيبكر،أبيوفيفيهونزلشيء.

أصابهممابعدمنوللرسولللهاستجابواالذين):تعالى

.721*عمرانآل.!..القرح

أملاكاخلف،واسعةتجارةصاحبموسرا،الزبيركان

كانأنهصفتهفيوردوقد.درهممليونبأربعينبيعت

خفيفوكانالأرضرجلاهخطتركبإذاطويلارجلا

والعارضين.اللحية

وجعفر،وعروةومصعبعبدالله:أبناؤهعنهحدث

بنومسلمقيسبنوالأحنفأوسبنمالكوكذلك

حديثا،38نحوله.واخرونعامربنوعبداللهجندب

البخاريوانفردحدشينعلىومسلمالبخاريلهاتفق

بواحد.ومسلمبأربعة

الجمل،يوم(خلفهمن)طعنهغيلةجرموزابنقتله

.السباعبواديودفن

موقعة.،الجمل:أيضاانظر

؟هـ،316-؟)الأسفرايينيعوانةأبو

إبراهيمبنإسحاقبنيعقوبأبوعوانةم(.289-

عني،الحديثحفاظكبارمنعالم.النيسابوري

فسمعالكبارمنلسماعهالدنياوطاف،بالحديث

والثغوروالشامواليمنوالحجازوالعراقبخراسان

كبارمنهوسمعومصر.وأصفهانوفارسوالجزيرة

عديوابنالنيسابوريعليكأبي،ومصنفيهمالمحدثين

إلىالشافعىمذهبادخلمنأولوهو،والطبراني

المسند:مؤلفاتهومن.والربيعالمزنيعنأخذاأسفرايين

مسلم.صحيحعلىالخرجالصحيح

وأم765اهـ،47ت-؟)الحكمبنعوانلأ

،عياضبنالحكمبنعوانةالحكمأبوم(.774أهـ،58

بالشعرمنهأكثروتضلعمخنفأباعاصر،كوفىإخباري

.الفتوحأخبارمعرفةفيتساوياوإنوالأنساب

عامةكتبا-مخنفأبيبعكس-وكتبعوانةوروى

فى،سعةأكثرولكنهاضيقا،خاصاموضوعاتتناوللا

التاريخمحعاب،كتبهفمن،العامالإسلاميالتاريخمطالع

كعلمالتاريخاسمفيهايظهرمرةأولهذهوكانت

مهمةخطوةيمثلانوالكتابان.أميةوبنىمعاويةوسيرة

أهممنعوانةكانوقد.التاريخيالتدوينتطورفى

بنوالهيثموالمدائنيالكلبيابنمنهااستقىالتيالمصادر

تاريخه.فيالطريعنهنقلهؤلاءطريقوعن،عدي

روىأن"قلالنبلاء:أعلامسيرفيالذهبىعنهقال

:الميزانلسانفىحجرابنعنهوقالمسندا"،حديثا

".نقلهفيصدوقا"كان

اي!ابمن-ءعوبدبسفر.ص،ب!كوب

نبىاسمعلىمسمىالقديمالعهدأواليهوديالمقدس

القديم،العهدفيجزءوالكتاب.إسرائيلبنيمن

بعدوضعأنهالمحتملومنإصحاحا،12منويتكون

.،.مق586أو587عامفيالمقدسبيتتدمير

-ا)الإصحاحاتإدومتدميرالثلاثةأجزاؤهوتعالج

)الإصحاحاتإسرائيلضدالشريرةإدوموأعمال9(

الأمحسابعلىإسرائيلبعثوإعادة1(01-4

تماثل2(.أ-51)أللإصحاحاتالأخرى

في2(-ا7)94:الإصحاحاتأ:9الإصحاحات

يوردعوبدياسفرأنيبدولكنأرميا.اعاهناكتاب

مثل،النبوءةبمضامينالمؤلفإلمامإن.النبوءةتلكأصلا

لنبوءةالسائدالاتجاهفيتضعه2(،1-أ)5الربيوم

.الأخيرةالمقدسالكتاب

.المقدسالكتاب:أيفئاانظر



لعودا714

أساسالعودآلاتكت!ولقطر.دولةفيالموسيقيةالأدواتلبيعمحل

المجموعة.

عرهشهفقد.العربيةالموسيقيةالالاتأقدممنالةاوود

واختلف.القدمفيموغلةعصورمنذعليهوعزفواالعرب

بلادإلىلعضهمافردهاالعودآلةأصلحولالمؤرخون

إلىبعضهمردهاكما،العبرانيينإلىآخرونوردها،فارس

آلةاستخدامعلىمايدلهؤلاءكلآثاروفي.الفراعنة

ما.حدإلىالعودتشبهموسيقية

مستخدمةكانتالتيالأعواداأغلبأنالمعروفومن

أماالجلد.منمصنوعةوجوههاكانتالشعوبهذهلدى

هناومن.الخشبمنمصنوعفوجههالمعروفالعربيالعود

دقيقة؟خشبة"كلهولغةفالعودالعود.نفسهالاسمجاء

".يابسةأوكانترطبة،غليظةأوكانت

هذايؤكدومما.عرليمنشأهأنيوضحأ!ودااسمولعل

بعضمعاللغاتك!!فيبامعمهاحتفظقدالعودأن

البسيط.التحريف

أولاوودالعوديسمون-المثالسبي!على-فالبرتغاليون

وأن،المعروفةالعودلآلةنفسهالعرلىالاسمهونهوواصبن

عندهم.العينحرفنطقلصعوبةحدثالبسيطالتغيير

نطيتبينوالتقارباليوتو.الأسسبانيةاللغةفيالعودويسمى

اللغاتأغلبأنويلاحظ.معروفوالتاءالدالحرف

اللغاتففيتاء.العودبدالا!متبدلتقدالأوروبية

--دفارعادحا!متا

ح!(*ب----ترأدفاا
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الفرس

،---اسسادساالوترموصع

وهو.وأسماءها،المحتلفةالعودأحزاءالرس!يوضح.العودأجزاء

أوتارلربطمعدإضالميمكانوهاك.المعرو!صالمحودحىالعودشك!ى

العاز!.اجهاإيحتاحقدمزدوحة

الإطار.لدايةمعالوحهبرلطالفمييقومالعودصناعةورشإحدى!ي
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وفى،لوتالعودينطقوالدنماركيةوالفرنسيةالإنجليزية

لويت،هولنداوفيلاووتو،الإيطاليةوفي،لاووتالألمانية

لوتا.السويديةوفى

فىالعربيباسمهمعروفاأصبحقدالعودفإنثمومن

الأدلةأقوىمناللغويالدليلهذاولعل،العالملغاتكل

أصيلة.عربيةآلةوأنهالعود،منشأإلىتشيرالتي

التىالأعوادمنكثيرةأنواعهناكالعود.وصف

بلصنعها،فىالعربتفننفقد،العربيالعالمفىعرفت

الالةهذهأجزاءترتيبطريقةفيغيرقدبعضهمإن

فىتريحهالتيبالطريقةبعفأجزائهاووضع،الموسيقية

العربية.الموسيقىان!:.العزف

أغلبفيالمعروفبشكلةاحتفظقدالعودأنغير

والأمصار.الأزمان

الخشب،منمصنوعكبيرصندوقمنالعودشكون

وأالقصعةوهذهالعود.طاسةأو،القصعةعليهيطلق

الوتريةالالاتمنغيرهعنالعودتميزالتيهيالطاسة

وهناك.الوجهأوبالصدر،يسمىبمامغطاةوهي.الأخرى

وهذه.الشمسيةأوالقمريةتسمىالصدرعلىفتحات

تكونقد،دقيقةزخرفيةوحدةكطغالباتتكونالفتحات

يستخدمالذيالمغنىأوالعازفاسميحملفنيشكلفى

العود.هذا

.الفرسيعسمىالعودوجهنهايةقربمكانوهناك

الفرسبينتلصققطعةوهناكالأوتار.أطرافمربطوهو

فيالرقمةهذهعملويتمثل.الرقمةتسمى،والقمرية

.العزفأثناءالريشةضربتأثيرمنالعودوجهصيانة

وتسمىالعود،رقبةالأما!منالقصعةعلىتلصق

وعلى.المشدودةالاوتارتجسوعليها،العودزندأيضا

وترفعهاالأوتارتسندالتيوهيالأنفتلصقالزندرأس

الزند.عنقليلا

الرقبةيلىالذيالجزءوهوالبنجق،ذلكبعدويأتي

الأوتارربطفيالمفاتيحهذهوتستخدمالمفاتئ.ثقوبوفيه

وعددها،ثنائيةأوتارمنمكونةفهيالاوتارأماوتسويتها.

ورقتها،غلظهاحسبالأوتارهذهوترتب.خمسة

يليهالأصواتبأرقتبدأبحيثأسفلإلىأعلىمنوتتدرج

نأإلىهناالإشارةوتجدروهكذا.منهالأغلظالصوت

وترلإضافةالعودفيشركانإضافيينمفتاحينهناك

الموسيقيينبعضيشدوقد.إليهالحاجةعندسادسمزدوج

الأوتار.منأزوا!سبعة

العودعلىالعزفكيفية

مثلالكبيرةالمراجعمنوكثير،الأدبكتبتذكر

عندفالعودالعود.علىالعازفينقصصالأغانيكتاب

التلحينفيأساسيةآلةالعودعمر:سراجالسعوديالملحن

الموسيقى.

يعزفونوكانوا.المسراتوجالبالآلاتسلطانالعرب

منصغيرةبقطع-الأمربادىءفي-الأوتارهذهعلى

وتسمىاستعمالها.وانتشر،الريشةظهرتأنإلىالخشب

يكونالنسرجناحمنريشةوهيا!لضرب،أيضاالريشة

نأالمراجعوتذكرالعود.أوتارعلىبهوينقر،أملسظهرها

هوالعودأوتارعلىالنقرفيالريشةاستخدممنأول

.زرياببمنافعبنعلىالحسنأبوالمعروفالعربىالمولحميقار

عامتوفي،الاندلسفيالعربمولمميقييأكبروهو

م.857هـ،432

العالم.أرجاءكلفيبالريشةالعزفوانتشر

القديمة،الاثارمنذلكويتضحأوروبا،فيوبخاصة

.هناكوالأنسالطربمجا!تصورالتيواللوحات

ماكتبههوالحديثالعربيللعودوصفأدقولعل

فىوضعهالذيالضخمكتابهفيفيلوتوالفرنسىالعلامة

ذكروقدجزءا.وعشرينواحدمنوالمكونمصرعفو

9!!!لإءعكا!؟ل!رزأ!!ا

مو!يقاهافيتدخلترأثيةألحالايؤدونالمغاربةالموسيقيينمنمجموعة

العود.آلة
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العودعنمعلوماتأخذتقدفرنساتكونأناحتمالفيه

وصففىشرعوعندما.الصليبيةالحروبخلال،العربي

ى!ذأكبعدواممتمرال!صمثرى،بنصفشبههالعود

الخلفىالقسمأما،مسطحالعودوجهأنفأوضحالوصف

الرسمفي)الموضحةأحزائهكلوذكر،الشكلفمحدب

منهايصنعالتيالموادذكرإلىذلكبعدوانتقل(.المرفق

حشبمنالبنجقيصنعفقال.خاصةالمصريالعود

القطعتينسمكويبلغالوراء،إلىمسطوحوهوالجوز،

فى،مليمتراتستةالملاويثقوبعلىالمحتويتينالجانبيتين

خشبمنويصنعواحد،مليمترسمكهرفيعخطوسطها

.أل!سفدأن

هوولالأراالقسم:قس!!منالحاجزانويتركب

جهةومن،ملمأ6الأنفاجهةمنعرضهويبلغ،الأعرض

ش!صا!فىيكونأضانياوالقسمأملم.أالبنجقطرف

،مليمتراتسبعةعرضهويبيغ،الأولالقسمحولطوق

الحاجزينوسطفىويصنع.رفيعخطالوسطفيويشقهما

فيالملواةوتستحدم.ملواة41فيهالتمرثقئا41الجانبيين

ملم.أ4وآخرثقبكل!تالمسافةوتبلغالوتر.شد

سعاقفيصنعوقدالزعرور،خشبمنالملاويوتصنع

الوتر.لمرورثقبمنهاكل

تلامسهحيث-الأماممنمسطحفهوالعنقأما

وأأصوتاخزنةوتت!صن.الخلفمنومستدير-الأصالغ

هى5الإسفداداخشبمنوتصمعضلعا،21منالقصعة

منمصنوعةجدارفيعةبخصلاتبعضهاعنمنفصلة

أعصعةاطرفيعلىئنانال!ظوالضلعانرومسيا،سانتاخشب

أقلالضلعانوهذانالوجهيحملاناللذانهماالجانبينمن

عرضا.الضلوع

جرءيبدأالعودنهايةمنملم135مسافةبعدومن

طرفحتىالعمقوفيالعرضفيالتناقصفىالعود

الكعب.إلىالنقطهةتلكمنأيضاويتناقصالبنجق

يصفهأندونالعودأجزاءمنجزءافيلوتيتركولم

ويوضحبالمليمتراتمقاييسهويذكردقيقا،وصفا

وشسكله.انحناءاته

العربالعودعازفىأشهر

تخصصواممنكبيرعددالعربالموسيقيينمناشتهر

علىأشهرهممنولعلوأبدعوا.العودعلىالعزففي

كبيراشأناللغالذيالفارابىالمعروفالفيلسوفالإطلاق

زمانه.أهلكلالموسيقىفيوفاقوالفكرالفلسفةفى

كلاستقىقدبأنهويذكرمميناابنبفضلهيعترففكما

أولئكوخاصةالموسيقيونلهيعترف،الفارابيمنعلمه

العود.علىيعزفونالذين

العود.آلةعلىالعازفيرأشهرأحدالأطرلقافريدالعربيىالفنان

الفارابيبمقدرةتوحىأسطوريطالغذاتقصةوهناك

بعضبمصاحبةامشطاعأنهوذلكالعود.علىالعزففي

وأن،قرطاسعلىمسجلاكانلحنايعزفأنالعازفين

أنهفيقال،الحاضريننفوسفىمختلفةآثارابعزفهيحدث

وأنامهم.بلرأب!صاهماأضح!!ا

القدماءالعربمنا!وداعلىعزفمنأعظمامنر

سلماوضعأنهيقالالذيال!صدييعقوبالفيلسوف

،وزريابالموصليإلحمحاقمنهمأنكما.باسمهخاصا

السنباطىورياضالقصبجيمحمدالمعاصرينومن

انظر:بشير.ومنيرالأطرش!وفريدالوهابعبدومحمد

العربية.الموسيقى

أبو،الكندي،زريابنصر،أبو،الفارابي:أيضاالظر

يوسف.

أسئلة

؟عرىالعودأصماطبأديرححارزياالدلي!ىما

؟العودفيالزندةالحتممسيةبالقصعةالمقصودما2

؟العودعلىيعرفم-3

؟العودأوتارعددكم-4

؟العربمنالعودعازشألتسوم!

يوجد،بدائدهأحدأوالخشبمنعودالتفابعكود

ويستعمل،بسهولةيشتعلكيميائيخليططرفهعلى

سطحضدالثقابعودطرفيحكوعندماالنار.لإيقاد

إلىالكيميائيةالموادتتفجرخاصا،إعدادامعدأوخشن

.الثقابعودويشتعللهب
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لعودالرئيسىالمنتجالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعد

والاتحادفرنسا،منكلاأن.كماالعالمفىالثقاب

لإنتاجضخمةمصانعلهاوالسويد،)سابقا(،السوفييتي

القرنأوائلفيالثقابأعوادأخترعتوقد.عودالثقاب

ميسرةرخيصةطريقةأولواعتبرتالميلاديعشرالتاسع

النار.للإشعال

الثقابانواع

نوعينعليحالياالمستعملةالثقابأعوادتشتمل

.الامانثقابوأعواد،المأمونةغيرالثقابأعواد:رئيسيين

هذهالثقابأعوادتشتعل.المأمونةغيرالثقابأعواد

ذاتخشبيةأعوادوهيخشن.سطحأيعلىحكهاعند

وتسمى.والأبيضالأحمر:لونينمنعادةوتصنع،رؤوس

المادةعلىتحتويوهي،العينالأبيضاللونذاتالقمة

مركبمنأساساالمادةهذهوتتكون.للاشتعالالقابلة

بقيةأنوالواقعالفوسفور.كبرشيدثالثهو،كيميائي

حكت،ماإذاتشتعللنالكرويالشكلذيالعودطرف

هذاويؤدي.الملتهبةالعينتشعلهاعندماستحترقولكنها

تحتكماعندالاشتعالمنالثقابعيدانحمايةإلى

وعندما.الثقابأعوادصندوقفيالتعبئةعندببعضها

تغمسماعادةالتي-البرافينمادةفإن،الثقابعوديشتعل

الرأسمناللهبتحمل-تصنيعهاعندالثقابعيدانفيها

الخشبيم.العودبقيةإلى

حكهاعندفقطإشعالهايمكن.الامانثقابأعواد

علىعادةالسطحهذاويوجد،معينةطبيعةذيسطحضد

مادةمنالعودرأسيتكون.الثقابأعوادصندوقجانب

ما82درجةعندوتشتعل،البوتاسكلوراتعلىتحتوي

مركباتمنمخلوطالاشتعالإلىالمؤديوالسطحتقرلمجا.

مننوعفهيالورقيةالثقابأعوادوأما.والرملالفوسفور

بغطاءوتغلفالورقمنوتصنع،الأمانثقابأعوادأنواع

غطاءظهرعلىللاشتعالالمؤديالسطحويوجد.ورقي

المشط.

الثقابأعوادخطورة

الاستعمالبسببأحياناالثقابأعوادخطورةتكثر

الحريقكوارثمنالعديدفييتسببالذيالحذرغير

يجب،ولذلك.كثيرةوفياتحدوثإلىتؤديالتى

متناولعنبعيداالثقابأعوادأنواعجميعحفظ

المأمونةغيرالثقابأعوادتحفظأنأيضاويجب.الأطفال

نأاستطاعتهافىلأنأشباههاوالفئرانمتناولعنبعيذا

عدميجبكما.المشعلةللرؤوسبقرضهاالثقابتشعل

المشتعلةالنارإخمادمنالتأكدبعدإلاالثقابأعوادرمي

صناديقفىالثقابتو!إعوادأنيجب،ولذلكفيها،

الأحجامإلىتقطعهاالتيالتغليصآلاتفيتحملالثقابأعواد

الأكلفةهذهحينئذالعماليعبئ.الأغلفةفىالأعوادوتثبت،المناسبة

الصحاديق.في

مقاومةمادةمنمصنوعةصناديقفيأومعدنية

.للاششعال

التقابأعوادتصنعكيف

ذاتيةآلاتبوساطةتصنعالخشبيةالثقابأعواد

منأكثروتعبئةإنتاجتستيم،التصميممعقدةالحركة

الساعة.فىعودمليون

الحورأشمجارخشبمنرفيعةشرائحأولأ،الالةتقطع

محلولفيالعيدانتغمسثم(.الثقاب)عيدانعيدانإلى

إطفاءبعدالجمرتكونتمنعللتوهجمانعةمادةعلىيحتوي

تصنيعآلاتفيوتحملذلكبعدالعيدأنتجففالعود.

بتعبئةالثقابأعوادتصنيعآلاتوتقوم،الثقابأعوأد

الفلزية.الصفائحمنحزامفيتوجدثقوبفيالعيدان

مجموعةفيتغمسهاالالةفإن،بالعيدانالحزأمامتلأوكلما

الذيالبرافينفىأولأالعيدانتغمس.الكيميائيةالموادمن

الخشبي،العودإلىالرأسمناللهبلحملالأساسيكون

كليكونكيميائىمخلوطفيالعيدانالالةتغمسكما

الرؤوستغلفوقدالعود.طرفىعلىوالعينالرأسمن

الرطوبةمنالثقابأعوادلحمايةأخرىكيميائيةبمادةأيضا

ويعبأالفلزيةالصفائحخارجالنهائىالمنتجويدفع،الجوية

الحركة.ذاتيةآليةعمليةفي

منالورقيةالثقابأعوادتصنع.الورقيةالثقابأعواد

بوساطةالمقوىالورقالمسمىالسميكالورقشرائح

مانعةبمادةالورقمعالجةبعدوذلكألالات،مننوعين

الورقتقطعوهى،الثقابالةالأولىالآلةتسمى.للتوهج

قطعة12و.06إلىقطعةكلوتقسمقطعإلىالمقوى

ماالنهايةفيالحجمالصغيرةالقطعهذهوتكون.صغيرة
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ثمالبرافينفيالأعوادالالةتغممم!.الثقابأعواديسمى

المشعلة.الرؤوسلتكوينمعينةمحاليلفيالأطرافتغممم!

والتدبيس.أضغليفاآلةفيذلكبعدالأعوادتحم!!

فىوتصبهاالمعتادةالأحجامإلىالأعوادالالةوتقطع

فيالأعوادالنهايةفيالالةتدبسثم،المطبوعةالأغلفة

العماليعبئثم،النهائىالمنتجأضكونالخارجيةالأغلفة

الصنادية!.فيأضهائيالمنئا

الثالابأعوادأغلفهجمعهواية

تجذبمحببةهوايةأصثقاباأعوادغلفةجمبنيعد

منالأكلفةالهواةيجمع.الأشحاصمنالالافاهتمام

الهواةمعالأغلفةيتبادلونوكذلكيزورونها،التيالأماكن

العاديوغيرأصنادراشراءإلىكذأسكالأمرويصل.الاخرين

فيالإعلاناتطريهقعنأو،الهواةمحالمنالأغلفةمن

ذاتالأغلفةهذهبعضأصبحتوقد.المتخصصةالمحال

ندرتها.بسببعاليةماديةقيمة

لتبادلأنديةالثقابأعوادأغلفةجمعهواةي!صن

الأنديةهذهتغقدالزملاء.بالهواةوالاجتماعالأغلفة

لأحسنجوائزتمت!التىالمسابقاتوتنظمالاجتماعات

ا!سشوىعلىالسواديهذهمنالعديدتشكلت.المجموعات

أمشاطأغلفةأنواعالشاسئفيللاحتلافونظرا.القومي

مجموعاتشكلعلىالأعلفةاالهواةيقسم،الثقاب

الأغلفةجامعويتخصصوقد.بسهولةلعرضهاأولحفظها

فيأو،الفنادقمنتجمعالتيكتلكمعيننوعفي

وقد.الحكوميةوالمنظماتالحديديةالسككمحطات

جاصيأغلبويفضل.الحجمحعسبالأغلفةتقسم

قدأنهمإلاا!متعمالها،يسبقلمالتيالأعوادالأغلفة

أ

أغلفةمنمجموعة

معلمةالثقابأعواد

للعدسدصممتلأعلمة

مثلالأغراصمن

ال!حتمالأواللإعلا،ت

القوميةالأعيادبماسبة

المهمة.

حينإلىالمستعملةبالأغلفةمجموعاتهمفىيحتفظهون

مستعملة.غيرأخرىعلىالحصوا!

حافظاتفىبمجموعاتهمالأغلفةجامعويحتفظ

المحلاتمنعليهايحصلونالتي)ألبومات(الصور

نأويجبيدويا.مصنعةحافظاتفيأوالمتخصصة

الأغلفةلتعليقمجوفةفتحاتعلىالحافظاتهذهتحتوي

المادية.قيمتهيفقدبالألبوميلتصهتأسذياأكلافاالأت

تاريخيةنبذة

الوسائلهذهتقدمتالنار.لإشعالالبدائيةالوسائل

عنهاينتجالتيالكيميائيةالتفاعلاتالعلماءدرسأنبعد

الكيميائيينمنمجموعةواكتشفتالنار.اشتعال

وهوالثقابأوالفوسفوريةالشمعةام078عامالفرنسيين

الورقمنحزمةعلىتحتويالغلقمح!صمةزجاجيةأنبوبة

تعرضهاعندتشتعلفوسفوريةمادةفيغمسهسبقالذي

تكسرعندماالفوسفوريةالمادةالهواءيشعل.للأكسجين

لإضرامالبدائيةالطرقمنوغيرهاالطريقةهذه.الأنبوبة

وبسببالناتحة،السامةالأبخرةبسببخطرةكانتالنار

الفوسفور.اشتعالسرعة

أنتجتالتيالأعوادتلكهي.الأولىالثقابأعواد

ووكرجونالبريطانيالصيدليبدأعسدما،أم827عام

علىطرفهويحتويسما8منهاكلطولأعوادوبيعإنتاج

والنشا.العربيوالصمغالبوتاسوكلوراتالإثمد،كبريتيد

علىبحكهالعودإشعالشخصأيإمكانفيكانوقد

الثقابعودويشتعل،الصنفرةورقيشبهالورقمنسطح

الانفجاراتمنبسلسلةمصحوبلهبإلىمؤديا

الأعواد.لهذهالمستعملعلىتتناثرلثسظاياتصحبها
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أنتج،الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينياتأوائلفي

ثقابعودأولساورياشارلالفرنسىالكيمياءطالب

الثقابرأساحتوىإذسطحبأياحتكاكهعنديشعل

فيليبسديألنزوالامريكيوسجلالفوسفور.مادةعلى

المتحدةبالولاياتفوسفوريثقابعودأولاختراعحق

أعوادينتجفيليبسديوكانأم836عام،الأمريكية

.بابإلىبابمنببيعهاويقوميدوياالثقاب

علمعلىيكونالموفيليبسساوريامنكلاأنوالواقع

إلىتؤديالفوسفوريالثقابعودعنالناتجةالأبخرةبأن

التهتكأو(،الفكعظام)تهتكالنخريسمى،فتاكمرض

.الفوسفوريالتسممعنالنابخالفكلعظامالمزمن

تعرضهمنتيجةالمرضبهذاالعمالمنعددتوفى

الثقابأعوادمصانعبدأتوعندما.الفوسفوريةللغازات

،الميلاديعشرالتالممعالقرنمنتصففيالإنتاجعمليات

مصانعإنتاجازديادمعالمرضهذابانتشارالتهديدزاد

.الثقاب

الماسيةالثقابأعوادشركةاشترت،أم009عامفى

ذاتالثقابأعوادلإنتاجالفرنسيالامتيازالأمريكية

مادةومنالفوسفور،كبريتيدثالثمنالمصنعةالرؤوس

فىتصلحلمالفرنسيةالتركيبةلكن.سامةغيرأخرى

ال!و!تاختلافبسببالأمريكيةالمتحدةالولايات

المناخية.

تهتكمرضلانتشارونتيجة-ام019عامفي

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفرضت-الفكعظام

فواجهت،الفوسفوريةالثقابأعوادعلىعاليةضرائب

،أم119عاموفيال!نقراض.كارثةالثقابعودصناعة

.أي.وليمالمممهبالبحريةشابمبانمهندساستطاع

المحتويةالفرنسيةالتركيبةبتعديلالمشكلةحلفيربيرن

الجويةالظروفلملاءمةالفوسفوركبريتيدثالثعلى

مرضخطربذلكوانتهى،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

الفك.عظامتهتك

يإجوستافأكتشف.الأمانثقابأعواداختراع

وبدأالأمانثقابأعوادمننوعأولام484عامباش

النوعهذاإنتاجلندسترومجونالسويديالأعمالرجل

.أم852عامواسعنطاقعلى

سنواتالسويدفىالثقابعودصناعةتركزت

كريجرإيفرالسويديالأعمالرجلكونحين،عديدة

العشرينالقرنأوائلفىالسويديةالثقابأعوادشركة

تمتلكالثقابأعوادلإنتاجعالميةشركةوهي،الميلادي

عدداالشركةأدارت.والمناجموالغاباتالمصافيمنالعديد

علىوهيمنت،دولة04نحوفيالثقابأعوادمصانعمن

سوقانهيارلكن.الثقابأعوادمنالعالمىالإنتاجمعظم

كريجر،نفوذإضعافإلىأدىام929عامالماليةالأوراق

أعوادشمركةأنإلا،ام339عامالانتحارعلىفأقدم

سوقانهيارأمامالصموداصعتطاعتالسويديةالثقاب

.جديدةإدارةتحتبنجاحوعملت،الماليةالأوراق

وهوبيوزي،جوسيااخترع.الورقيةالأعواداختراع

عامالورقيةالأعواد،الاختراعلحقوقأمريكيمحام

عودا،05منعبواتفيالثقاببيوزيصنع.ام298

لمالأعواد.غلافداخلللاشتعالالمؤديالسطحوصمم

الأولىالعالميةالحربحتىالانتشارالأعوادلهذهيكتب

شركةاشترت،الوقتهذاخلالأم(.191-118)4

سهلةورقيةأعواداوأنتجتبيوزي،امتيازالماسيالثقاب

.الاستعمال

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلال

مناطقفياليابانيينقتالالحلفاءعلىيتعينكانعندما

عودصناعةالضرورةاقتضت،الموسميةبالأمطارتتميز

يدريموندتمكن،ام439عامفىللماء.مقاومثقاب

من-الماسيالثقاببشركةكيميائيوهو-كادي

إلىالخشبىالثقابعودتحميكيميائيةتركيبةاختراع

الماء.تحتساعات8بقائهبعدإشمعالهأمكنأنهحد

للماءمقاومةبمادةللماءالمقاومالثقابهذايطلى

كافاحتكاكتوليدتمنعلاالمادةهذهولكن،والحرارة

.الثقابلإشعال

.النار:أيضاانظر

عددهايزيدنباتاتمجموعةمننبتةأيالريحعكود

يوجد.البريةالربيعزهرةفصيلةإلىوتنتمي،السبعينعلى

وهو.واسياأوروبافيموطنهفيالرلإلأصفرعودنبات

وأزهاره،السيفشكلفيوأوراقهالرطبةالأماكنفيينمو

ينمو،الزاحفةالجنيةيسمىآخرنوعيوجد.اللونصفراء

شاحبأصفرلونهاوأزهارهمتسلقوهوالرطبةالتربةفي

جانبيعلىالريحعودنباتاتوتنمو.الجرسشكلتأخذ

ذاتكثيفةسنبلةهيئةفىأزهارهوتكونوالأنهار،البرك

.ورديأومحمرأوبنفسجيلون

الحصوليتمكبيرةقيمةذونادرعودالصئدلعكود

وثيقةصلةلهاالتيالأشجارمنأنواععدةمنعليه

الهندجنوبفيالأشمجارهذهتنموببعضها.

وأ!شراليا.لعودالهادئالمحيطجزروبعضوإندونيسيا

بديع.وتركيبهالشىء،بعضمستقيمةأليافالصندل

الماء.علىبصعوبةيطفوأنهلدرجةالوزنثقيلوهو

السمرةإلىيميلأصفرلون)مركزه(الصشدلعودوللب

برتقالي.لونأو



الوجعود072

الصندلعودوشجر

يستغرقوعادةالنموبطيء

الحجميبلغحتىعاما03

أوراقه.لاستخدامهالمناسب

شكلعلىوتنموجلدية

عقدةعندمتقابلينزوجين

عودويحتوي.الفرع

منفواحعبيرعلىالصندل

يوجد،الرائحةنفاذزيت

أصفر،الخشبباطنفى

الصندلعودمنالزيتويستخرج.اللون

طريقعنوالجذورالعود

وأنواعأحطورواأصخوراصناعةفىويستخدمالبخار،تقطر

أجلدانابعضفىالصندلعودويحرلى.والشموعالصابون

أ!سدأ!اوأ!ود.اشائحةطيبدخانهلأنبخوراويستخدم

طبيا.مطهراأومنبهايستخدمحيثطبيةقيمة

اللونخفيفةالخارجيةللقشرةالغضالخشبيستخدم

وحافظاتالانحناءاتذاتوالصناديقالزينةلصئأثاثات

السير.أثناءتحملالتىوالعصيوالمراوحوالأمشاطالجواهر

كما،البوذيينعندالموتىتشييعفىالصندلعودويحرق

طبقةعلاماتلصناعةالصندلعودمسحوقيستخدم

البراهميين.

شصيدةإلىينتمىالش!ص!!،قصبىطويلنباتالوجعكود

أصسبخةاالأراضىاوفيالغدرانامتدادعلىوينمو،اللوفيات

وأوراقه.تقريباالشماليةالأرضيةالكرةمناطقكلفي

وتشبهسما،ا8و.سمأ06بينأطوالهاتتراوحمسطحة

أوراقهتشبهالوجعودوسيقان.الحدينذاالسيفالورقة

أزهارمنسنابلوتحملصلابةأشدولكنهاكبير،حدإلى

واسميقانالأوراقوتبرز.القمةمنبالقربخضراءصغيرة

كمقو،الجذوروتستخدمالمكتنز.السميكالنباتجذرمن

فيتؤكلوقد،التجميلومستحضراتالعطورصناعةوفي

وروبا.أ

وأالطعامدتناولتستعملالمائدةأدواتمنأداةالعودان

الأطعمةمعظمتقدم.الاسيويةالبلدانمنكثيرفىتقديمه

تناولهايمكن،صغيرةقطيمشكلفيالبلدانهذهفى

العودين.باستعمالبسهولة

منهماكلطول،الطرفينقويارفيعان،عادة،العودان

الخيزرانحشبمنغالبا،العودانيصنع.سم25حوالط

الفضة.أوالعاجمنيصنعانقدولكن،البلاستيكأو

موازيامنهماكليكونبحيثبالعودينالشخصيمسك

يمسكوأسفلأعلىإلىيتحركالذيالعلويالعودللاخر.

القلم.يمسككما،الوسطىوالإصبعوالسبابةبالإبها!

مقدمةحولهوتلتفالإبهامقاعدةعلىيبقىالأسف!االعود

لمجاحكام.الطعامالعوديننهايتاتمسك.اشالعةالإصبع

تناولهمعند،العودينالآمميويينغيرمن!ضيريستحدم

أصشرقى.أالأك!!

الضغطتحتالثدجانصهارعمديةالدجمد!كودة

ضغطتمفإذا.الضغطإزالةبمجردأخرىمرةوالتجمد

،قصيرةلمدةتقريبامئويةصفردرجةالثبشتمنكتلتين

يزولوعندما.متلاصقتينمعاتتجمدانأنهماسنجد

كثافةأكثرالماءيصبحمئويا،صفراالحرارةوتكون،الضغط

يضغطعندماماءإلىيتحولالثلجفإنأ!ذأكأضلج،امن

ويتجمد.الماءيتمددأ!مغطازوالعندر

علىالجليديةالأماكنعلىتمرالتىاشلاقةوتضعط

علىتنزلقثمالماء.منرقيقةطبقةم!صنةتصثرهرالجليد

ينصهرلافإنهجدا،بارداالثلجي!صنوعندماالماء.هذا

ناجحاالانزلاقيكونلاالسببولهذا،بسهولةبالضغط

موضوعثقيلجسموأي.الشديدةالبرودةهذهمثلفي

الثلجفىنفعسهويدفنببطءيغوصأنيمكنالثلجعلى

فوقه.يتجمدأنإلىتحتهالمنصو

عبريومكلمنزلقةلبطءالمتحركةالمثلجةوتنص!

العصروفي.الضغطتحتقليلةوتجمداتانصهارات

وسطفىجديد،منتجمدالذيأخيجاأننجدالجليدي

ارتفاعإلىالقاريةالمثالجد!قديكونأنلابدكهذا،

الرولمجما.جبالقحمعلىمترا073

التيالإنجديزي،التاريخمنالفترةتدكالملكيةممكودة

توفىأنبعدوذلك.الحكمإلىستيوارتأسرةعودةتبعت

وهوالبلاد،حكمالذي)البيوريتان(التطهريينقائد

الذيريتشارد،ابنهوكان،أم658عامأوليفركرومول

الأهليةالحربفبدأت،ضعيفاحاكما،الحكمفيخلفه

البلاد.تهدد

الحكومة،علىمميطرمونكجورجالجنراللكن

الأميرهذاكانوقد.الحكمإلىتشارلزالأميروأعاد

عامالأولتشارلزوالدهإعدامبعدالمنفىفىيعيش

وألغى،أم066عامبرلمانأولاختياروتم.أم964

الملكباسمالملكيةنظاموأعاد،كرومولحكومةالأمير

الثافط.تشارلز

اصطفحيث،الحكمإلىتشارلزبعودةالإنجليزرحب

أثناءشديدبحماسوا!متقبلوه،الطرقجوانبعلىالناس

أعدمالتيالسنةإلىحكمهشترةوتعود.لندنإلىعودته



721داتوجعفر،بنعون

الملكيةفيهاعادتالتيالسنةفيوليس،الأولتشارلزفيها

كنيسةالإنجيليةالكنيسةتأسيسالبرلمانوأعاد.حقيقة

قدكانتالتيالممتلكاتواعيدتالبلاد،فيرسمية

ضدالقراراتمنالعديدالبرلمانوأقرمنها.سلبت

وحددت،بقسوةعبادتهمكارسةمنومنعوا.البيوريتان

السياسية.حقوقهم

ضدمتطرفةفعلردودظهرتالفترةهذهوخلال

بالبعدالثانىتشارلزالمللثقصرتميزحيث.البيوريتانتعاليم

طريقعنالأفراديقوموكان.الالتزاموبعدمالأخلاقعن

واستقامتهم.حكمتهمخلالمنوليسدهائهما،

سلطةأنمع،الملكيةالسلطةبظهورالفترةتميزتكما

وانتهى.والبرلمانالمالكةالأسرةبينموزعةكانتالحكومة

تشارلز،موتمنسنواتثلاثبعدالسلطةتوزيععهد

-أم688عامحدثتالتيالمجيدةالثورةحددتحيث

.أقوىلمملطةالبرلمانومنحتكبير،بشكلالملكسلطة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.العوسج

.)العوسح(

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.العوسق

.العاسوق)الطيور(،

البلادفيالبريالحيوانانو:الصغير.العوسق

)الطور(.العربية

أبو،الأعرابيابنانظر:.جميلةأبيبنعو!

سعيد.

التسعينياتفيانتشرالذيالمصطلحهذايطلقالعولمة

أنحاءبينالثقافيالتداخلعمليةعلىالعشرينالقرنمن

وسياسيثقافىتأثيرمنذلكعنينتجوما،الختلفةالعالم

اشتقتوقد،إنجليزيلمصطلحترجمةوالعولمة.واقتصادي

وأالثقافيةالمؤثراتبتوحدالعالمتوحدمنبالعربية

الحضارية.

وسائلفيالهائلالتطورنتيجةالعولمةتحدث

بلدمنالمؤثراتوانتقالوالدولالمجتمعاتبينالاتصال

الهاتفيةفالاتصالات.مثيللهايسبقلمبسرعةآخرإلى

وانتقالالتلفازيةالفضائيةوالمحطاتالصناعيةالأقمارعبر

كلوكيرها،طائراتمنأسسريعةاالمواصلاتعبرالناس

ببعضهاوالثقافاتالشعوبتداخلمنتزيدعواملهذه

التلفازيةالشبكاتتنقلهاالتيالأخبارونموذج،البعض

معلوماتفيالعالمتوحدعلىمثالعالمياالمنتشرة

تقريبا.واحدةإخبارية

مستوىعلىيحدثماأيضاالواضحةالأمثلةومن

التيالاتصالاتمنشبكةفيودخولهاالاليةالحاسبات

المركزيةوالحاسباتالشخصيالحاسبمستعملىتربط

انظر:.الإنترنتعليهيطلقواحدنظامفيالضخمة

الإنترنت.

يرىكماتؤد،لم،الثقافيةالتعدديةمثلالعولمةلكن

المؤثراتفيمتوازيةأومتساويةتعدديةإلى،الكثيرون

يهيمنالذيالعالميالحضاريالوضعتعكسوإنما،الثقافية

وإذا.النماذجمنغيرهعلىالغربيالحضاريالنموذجفيه

كما،المباشرةالمواجهةشكللاتتخذالهيمنةتلككانت

للشعوبالقديمالاوروبىالاستعمارفييحدثكان

الحضاريالزحفمننوعفيتتمثلفإنها،الأخرى

الهامبورجرمطاعمكانتشارالمباشر،وغيرالسلمي

خلالمنأو،الروكأغانيأوالجينزملابسأوالأمريكية

التلفزيونشبكاتأووالأوروبيةالأمريكيةالفنادقسلاسل

منغيرهامحوعنتنتجلمهذهأنمنالرغمفعلى.الغربية

والاستثمارالثقافةأشكالأوالملابسأوالمأكولات

منالحددرجةإلىإمازاحمتهافإنها،الأخرىالاقتصادي

لأسبابنتيجةوذلك،التامالإلغاءيشبهماإلىأوالانتشار

ومن.الاقتصاديةالمنافسةفيالتكافؤعدمأبرزهامنكثيرة

منكثيرفىوتؤديأدتالعولمةأنيرىمنهناكفإنهنا

النموذجهوواحدحضحارينموذجهيمنةإلىالأحيان

.الأولالمقامفيالأمريكيالغربي

داتوأم(.629-5918)داتوجعفر،بنعون

فيوالإداريةالسيامسيةالشخصياتأبرزجعفربنعون

الحكممناستقلالهاعلىالبلادتحصلأنقبلالملايو

اتحادمنظمةأم469عامأسس!.ام579سنةالبريطاني

بالأحرفإليهويرمزسياسياحزبابوصفهاالوطنيةملايو

الحكومةضدعملوقد(.أو-إن-أم-يو)الأولى

إلىالتوصلفيأم489عامنجح.المستعمرةالبريطانية

الفيدرالى.ملايواتحادتشكيل

أم519عامفي

كأ!منجعفربنعوناستقال

ملايواتحادمنظمةحزب

سياسيخلافبسبب

كون(.الحزب)داخل

يملأوهونيجاريبارتيحزب

عضويته+فتحوطنيحزب

3-خ-الملايو.فيالجنمسياتلكل

بينللتعاونبحملةقامكما

جعفربنعونداتوبنعونخسر.الجنسيات



عبداللهعون،ابن722

علىالملايوحصولقبلأم559عامالانتخاباتجعفر

بنعونأنعلىيتفقونالمؤرخ!تولكن.بعامينالعشقلالها

.بلادهفىالاستقلالحركةفيمهمادوراأدىجعفر

تعليمهتلقىكماباهرو.جوهورفيجعفربنعونولد

.المتحدةالممدففيت!الامبور،كوالافيالملايوكليةفي

فيالصحافةإلىتحولآجوهور،إدارةإلىانضم

أصئرئيساحيثاطيلاديالعشري!القرنمنأضلاثينياتا

الملايو.فىمستقلةجريدةأوأ!ملايو،وارتاجريدةلتحرير

لجوهور.الأولالوزيرذلكلعدأصبح

685أهـ،51-)66عبداللهعون،ابن

الزلى،أبوعود،اصبانأر-تعونبناللهعبدم(.768

أجصرة.اأآعاالقدوةالحافظالإمام.البصري

ابرشقيقائ!!وأبىمنوسمع،مالكلنأنسرأى

وغيرهم.سيريروابنوالحسنوالشعبيسلمة

وكان.وغيرهمالمباركوابنوشعبةالثوريعنهروى

للسانه،ممسكاشجاعا،لمشة،صاحبورعاحليفاعابدا

زمانه.فيالقراءسيد:دهيقالوكانخاشعا

.(م0691،هـأ038)سعيلى،عويطة

الغزاللقبعليهأطلقمغربىجريلاعبعويطةسعيد

العالمافيعداءوأفضلالمسافاتقاهرلأنهووصف!الأسمر

فيأغياسيةاأحالميةأالأرقامامحطمبأنهواثمتهر.زمانهفي

وسحلتالجريلىمسابقاتأربعأرقامحطمافقد،الجري

دقيقة،ا93582شىم0005مسافةفجرى.باسمه

فيم0002ومسافةدقيقة،)4513/8فيميلينومسافة

دقيقة..46.923فيأم005ومسافة،دقيقة8105.4.

أبطالكبيرةبمسافاتوراءهمخلفامتألقايجريوكان

بالمغربالقنيطرةفيعويطةسعيدولد.الجريفيالعالم

فيلايزالوهوبالمغربفاسمدينةإلىأسرتهمعوانتقل

الأسمرالعداءرحلةبدأتهناكومن،الابتدائيةالمرحلة

اختراتفيالمدرسيةبالبطولةأم789عامففاز.النحيف!

لألعابالمغربيالمنتحبإلىانضمأثرهاوعلى،الضاحية

اكتشفالذيداودهعزيزالمدرببالرعايةوتعهده.القوى

أطتدريبمكثفابرنامجالهفوضع،الأبطالإمكانيةفيه

فيببوخارممتالعالميةالجامعيةالألعابفيثمارهأعطى

قيايهمارقمأولعلىحصلحيث،8191عاممنيوليو

لتكونفرنساالأمربدايةفيعويطةسعيدواختار.عالمي

وقدراتهالمتطهورةإم!صانياتهمنالامشفادةفيهيمكنهمكانا

للمجدمنهاينطلقنقطةوليتخذها،العاليةالرياضية

مرهونطموحهتحقيقدأنشعرلكنه.العالميةوالشهرة

إلىفرنساغادرلذلك،الفرنسيةالجنسيةعلىبحصوله

الجادةاستعداداتهبدأتهناكومنبإيطاليا،لمميينامدينة

والعشرينالثالثةالأوليمبيةالألعابدورةفيأطمشاركة

بأمريكا.أنجلوسلوسفىأم849عامأقيمتاضيا

أولعلىحصلحينماالدورةهذهفيالمفاجأةحدثتر

مء...سباقفيبفوزهلهذهبيةأوليمجيةميدالية

سعيدويعتبر.دقيقةأ03ء92قدرهزمنامسجلا

مترالافالخمسة!مباقتاريخفىعداءأولعويطة

الثانىفيذلكوكان،دقيقةعشرةالثلاثحاجزيجتاز

الاحتفاللقاءفيأم879عاميوليومنوالعشرين

أنطلقعندمابروما،الأوليمبيالاستادعلىأسذهبيا

و!عطأدقيقة2لأ93.58فيالمسافةليقطعكالسهما

الجمهورقبلمنوالتصفيقالتشجيعمنمدويةعاصفة

علىبذلكومتفوقا،العالميينالمراقب!تودهشةالإيطاش

وإلى.أم005لمسافةالسباقهداشىعالمئاأبصلا36

منالكثيرعويطةسعيدحطمالعالميةالتصاراتهجانب

دقيقةأ442)38زمنفسجلالعربيةالقيا!ميةالأرقام

ما...لسباقدقيقة2)أ71،ءوزمنم،008لسباق

لسباقدقيقة4751)89وزمن،أم839عامفي

م،0003لسباقدقيقة.23.327وزمن،م0002

عامفىام....لسباقدقيقة)26)27اأوزمن

.ام869

،اهـ-034)شكريعبدالفتاحعياد،

ناقد.عيادمحمدش!صيأ!تاحاعبد(.-ام129

شنوانكفربقريةولد.مصريجامعيأستاذررقاص

أشممون،فيالابتدائيتعليمهتلقىبمصر.المنوفيةبمحافظة

الادابليسانسوعلى،أم369عامالثانويةعلىوحصل

دبلوموعلىأم،049عامالقاهرةجامعةاللادابكليةمن

الماجستيروعلىأم429عامبالقاهرةللتربيةالعاليالمعهد

فىمدرساعمل.ام539عاموالدكتوراهأم489عام

العربيةاللغةمجمعإلىانتقلثم،والتعليمالتربيةوزارة

.أم459عامبهمحررا

التدريسهيئةإلىانضم

س--ععامالقاهرةبجامعة

لمئم!خ+أستاذاع!تث!ا،م4561

غلا-رء--!فيالحديثالأدبلكرسي

رس!؟عامالعربيةاللغةقسم

--33!-"ء---!ءئي7غرلمعهدعميداثم،أم689

بربم-77---"1!3-"يم-+عامالمسرحيةالفنون

--3ءلكليةوكيلاثم،ام969

7شسر---7عامالقاهرةجامعةال!داب

عيادلثكريعبدالفتاحمنالعديدله.أم719



723مالوأولعيد

النقدلتأصيلبسعيهاالمتميزةوالأدبيةالنقديةالدراسات

البطل:النقديةدراساتهومن.وتجديدهالمعاصرالعربي

،والسلامالحبشاعرطاغوروالأساطير،الادبفى

أيضاوده،الإبداعدائرةمصر،فيالقصيرةالقصة

منعددترجمةإلىإضافةقصصيةمجموعاتست

لمحىأرسطوطاليسكتابأبرزهامنوالأعمالالروايات

عامبمصرالأدبفيالتقديريةالدولةمئجائزةالشعر،

ذاته.العامفىالعلمىللتقدمالكويتوجائزةام889

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام299هـ،1411

عقبة.بنموسىانظر:.علاشأيياين

م(.641-؟هـ،02-؟)غنمبنعياض

الإسلاميةالفتوحقوادمن،الفهريزهيربنغنمبنعياض

قبلأسلم.وغزاتهمالصحابةشجعانومن،العظام

وفئ،الشامونزل.والخندقوأحذابدراوشمهد،الحديبية

اجتازمنأولوهو،الخطاببنعمرأيامفىالجزيرةبلاد

لكرمه.الركبزادلهيقالوكانغازيا.الرومإلىالدرب

.عمرهمنالستينفيوهوبالمدينةأوبالشامتوفي

معركة.التمر،عين:أيضاانظر

.عياضالقاضيانظر:.القاصي،عياص

.الولادةعيوبانظر:.الخلثيالعيب

فيأستراليافىبهيحتفلوطنيعيدأسترالياعدد

يخلدوهوعام،كلمنينايرمنوالعشرينالعسادس

أرثربقيادةالمهاجرينمنأسطولأولوصولذكرى

عامخلئمحيدنيعندالبريطانيالعلمورفع،فيليب

مرةلأولوطنياعيدايناير26بيوماحتفلوقد.ام788

عيدأوالسنويالعيدوسمي،ام833عامأستراليافي

اصطلاحفكتورياأدخلتام319عاموفى.التأسيس

أستراليا.عيد

الأعيادبمالمسلمينأعيادانظر:.الأصحىعيد

(،الكبرىالعقبةجمرة)رميالحج(،الإسلام)فيوالاحتفالات

والأعياد(.)المواسمالحجةذو

فيبهويحتفل.للأمومةتكريماسنويايقامعيدالأم!كلد

والدولوأستراليا،المتحدةفالمملكة.كثيرةدول

عيدبيومتحتفل،والدنماركالسويدمثل،الإسكندينافية

دفيعيدمعالأمعيديتوافقأنيراعىإنجلتراوفي.الأم

أكثرالمتحدةالولاياتوتعتبر.الأمومةأحديوميسمى

الغربفيرسميابهاعترفوقد.اليومبهذااحتفالآالدول

يومالمتحدةالولاياتفىالأمعيدويأتي.ام419عام

مايو.شهرمنالثانيالأحد

بعيدالاحتفالاقترحمنأولهاوواردجولياوكانت

نأاقترحتوقد.أم872عامالمتحدةالولاياتفيالأم

بوصفهعامكليونيومنالثانيفيالأمبيومالناسيحتفل

بعقدقامتعديدةولسنوات.للسلاممخصصايوما

بولاية،بوسطنفىالأملعيدسنوياجتماع

ماساشموسيتس.

إنجلترامثل،الدولبعضصارتالأخيرةالسنواتوفي

معتمشيا،شعبيةأكثربطريقةالأمبعيدتحتفلوأستراليا

علىالدولهذهفي،الأطفالويشجع.الأمريكيالتقليد

علىعلامةالهداياوتقديمالبريديةالأمعيدبطاقاتإرسال

والحب.ألاحترام

استقبالأالدو!منكثيربهتحتفليومطلورأولعكيد

مضيبعدالربيعباكورةفيالحياةانتعالقيمث!!وهو.للربيع

علىبدأمايوبعيدألاحتفالأنالناسبعضيعتقدالشتاء.

ويرجعهاالدرويد.لجماعةالمنتمينالشجرعابدييد

بأعيادوالهنودالمصريينقدماءاحتفالاتإلىالاخربعضهم

الربيع.

التيالأخرىوالشعوبالإنجليزيالشعبالممتمد

منالربيعبأعيادالاحتفال،الرومانيللغزوتعرضت

بجمعيقومونالرومانكانحيثالأزهار،بعيداحتفالهم

لإلاهةوإرضاءالربيعبعيداحتفالآأبريلفىالأزهار

.فلورالأزهار،ا

الإجازةيوممايوعيدأصبح،الوسطىالعصوروفي

الناسفكان.الإنجليزيةالقرىمنكثيرلدىالمفضل

أغانيويغنون،وكنائسهمبيوتهملتزيينالأزهاريجمعون

ملكيختارونكانواكمالهم،تقدمهدايامقابلالربيع

يرقصونمايوساريةويقيمون،اليومهذافيمايووملكة

منها،تتدلىقماشيةأشرطةبأطرافممسكينحولها

بمزيجكساؤهايتمحتىمايوساريةحوليلفونهاويظلون

الزأهية.الألوانامن

عاداتهالهافكانتالأخرىالأوروبيةالدولأما

هذايأخذفرنسا،ففى.اليومبهذاالاحتفالفىالخاصة

شهرامايوشهرالفرنسيونيعتبرإذدينيا،بعداالعيد

الفتياتصغاريتوجونفكانوأالعذرأء.مريمعندمقدسا

بمموكبفىذلكبعدليخرجنالكنائسفيملكات

العذراء.لمريمتشريفا

يومافيعتبرونه)التطهريون(،البيوريتانطائفةأما

فيبهاحتفلأنيحدثلمفإنهالسببولهذاعبوسأ،
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يحتفلالذيالحماسبمفسالأمريكيةالمتحدةالولايات

المدنمنكثيرفىالأطفالأنغيربريطانيا،فيبه

بالرقصالربيعبعودةيحتفلون،الأمريكيةوالضوأحي

دىووضعهاالأزهاربجمعيقومونماوغالباوالغناء.

علىيعلقونهاثم،الورقمنبأيديهميصنعونهاسلال

صبيحةفيوجيرانهمأصدقائهمبيوتأبوابمقابض

مايو.عيديوم

ملكاتالأطفاليختارمايوأولعيدحفلاتوفى

أوأ!عيدأغانىويغنونمايوساريةحولويرقصونمايو،

فىوالمدارسالحدائقفىألاحتفالاتهذهتقاممايو.

الغالب.

الاشتراكيةالأحزابمؤتمراعلن،أم988عامفي

اسمالاحركةلمطالبتأييدهباريسفيعقدالذيالعالمية

وقتبتحديدنادتانتىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

مايوأولالمؤتمرواختار.فقطساعاتبثمانالعمل

ذلكومنذالقرار.لهذاتأييدأمظاهراتلتنظيمأم098

العمالعيدباسمإجازةمايومنأصئالأولالتاريخ

وتقوم.العمالعيدانظر:.العالمدولمنكثيرفي

وإلقاءاستعراضاتبتنظيمالعملومنظماتالحكومات

العاملة.للفئاتتكريمافيهأخرىاحتفاليةوأنماطخطب

الاشتراكيةالدولفيخاصةأهميةاليومولهذا

لشيوعية.وا

يو.ما:أيضانظرا

اعتقاذااضصارىاعنددلصيامتقديدياسماليشارةصكيد

بالمسيح.بحملهالمريمالسلامعليهجبريلبشارةبأنهمنهم

52يومويصادفالأربعةالربعيةالأيامأحدالبشارةويوم

.مارسمن

كانتأم،751عاموحتى،الوسطىالقرونوفي

الماليةوالسنة.البشارةعيدفىتبدأالقانونيةأوالمدنيةالسنة

التقويمفيالبشارةلعيدالمصادفأبريل6يومالآنتبدأ

القديم.

منالكثيربهيهتميومالقديسينجميععيد

تكريميوموهو.عامكلمننوفمبرأولفيالنصارى

لاالذينأولئكخاصوبشكل،النصارىالقديسينلجميع

أولاليومبذلكاحتفلوقد.بأسمائهممسماةأيامتوجد

عندماوذلك،م061أو906عاممنمايو13فىمرة

المسمى،القديمالرومانيالمعبدفوكاسالإمبرأطورمنح

وقد.كنيسةمنهليجعلالرألغبونفيسالباباإلى،البانثيون

باحياءالاحتفاللتشملالعيدذلكاحتفالاتتوسعت

يومهوالقديسينجميعيومإن.القديسينجميعذكرى

يلزمإذ،الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةبالنسبةمقدس

الخدماتأداءعنوالتوقف،القداسبحضورأحصاثوليكا

عيدمنالقديسينعيدع!ثيةاسمويأتي.الضر:ريةغير

جميع)مساءاسمهكانأكتوبر31لأناغديسهيئ،اجميع

عندالمقدسينالناسجميعمساءوهو(القديسين

ثوليك.ال!!ا

الميلادية.السنةنىيومأولهوالسئلأرأسعيد

باعتبارهاليومبهذاالمعمورةأنحاءبعضفىالناسيحتفل

الطابعينكلاالبلدانمعظمفيالاحتفالاتوتتخذعيدا.

والوقور.المرح

.والمرحللابتهاجمناسبةاسيا،فىالسنةرأسيعد

النارية،والألعاب،المواكببتسييربالعيدالصينيونويحتف!

وتبادلمنازلهمبزخرفةيقومونكما.الصاخبأعهووا

بإقامةالناسيحتفل،الشماليةوأمريكاأوروباوفى.الهدايا

ويتخذالأصدقاء.وزيارةالهداياوتبادلالعائليةالحفلات

العاداتعنللتخلىالسنةرأسفىقراراتالناسبعض

السيئة.

(،السنةرأسلعيدالسابقة)الليلةالسنةرأسليلةوفي

وهيالقديمةالسنة"لمراقبةالبلدانبعضفيالحفلاتتقام

يحتفل،الليلمنتصفمعلنةالساعةتدقوعندما".تمضى

طريقعنالجديدةالسنةبدخولبريطانيافىالناس

معينة.بأغنيةوالتغنىدائرةلتكوينبالأيديالتماسك

بهويحتفلونهوجمانىالعيدالأس!ضلنديوناويسمى

.والمرحالبهجةمنبكثيرتتسمبصورة

القديمةالشحوبمنالعديدكانت.القديمةالعادات

بأداءيقومونكانواكماالحصاد.وقتفىالسنةتبدأ

أنفسهموتطهيرالماضىمنللتخلصالطقوسبعض

الناسبعضكان،المثاللممبيلوعلى.الجديدةللسنة

نيراناويشعلونيستخدمونهاالتيالنيرانباطفاءيقومون

.جديدة

تظوعندماالسنةبرأسيحتفلونالمصريينقدماءكان

معيتزامنوقتفيالنهار،أثناء(اليمانية)الشعرىسوثيز

طابعتتخذاحتفالاتهموكانت.النيلفيضانبدء

علىتعتمدالاقتصاديةحياتهملأنالدينيةالمهرجانات

للنيل.السنويالفيضان

بالسنةاحتفالاتهميقيمونالنهرينبينماسكانوكان

البابليونواعتبر.الربيعيةالأمطارهطولوقتفىالجديدة

فييقررمردوكالإلهبأنلاعتقادهمحاسماوقتاالسنةرأس

القادمة.للسنةالبلدمصيرالوقتذلك

هذهلبعففيبعضهميقدمفكان،الرومانقدماءأما

فيوأصبحوا.مقدسةأشجارأغصانمنهداياالمناسبة
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وأبالذهبالمغلفةالجوزثماريقدمونالمتأخرةالسنوات

الأبوابإلهيانوسصورةعليهاالختومةالمعدنيةالعملات

علىينايرشصسمىوقد.يعتقدونكانواكماوالبدايات

ينظرأحدهما،وجهانلهكانالذي،يانوسالإلهاسم

للخلف.والاخرللأمام

وفيللإمبراطور.هداياتقديمأيفئاالروماناعتادكما

ولكنالهدايا،بهذهيطالبونالأباطرةبدأالأمرنهاية

الممارلمساتوبعضالعادةهذهأبطلتانيةالخصالكنيسة

.م567عامفي،السنةبرأسالمرتبطةالأخرىالوثنية

منالمكونةاسشةرأسهداياالفرسقدماءوتبادل

الذين،السلتيونالكهنةوقدم.للخصوبةيرمزالذيالبيض

أغصانمنهداياللنالر،الحاليةإنجلترامنطقةفيعاشوا

مقدسا.يعدكانالذيالهدالشجر

الرومانمنالسنةرأسعاداتمنكثيراالسلتيونأخذ

الثالثالقرنوبحلول.م43عامفيبريطانياغزوأالذين

الرومانيةالعادةأحيواقدالإنجليزالحكامكانالميلاديعشر

السنة.رأسهدايابتقديمرعاياهمبمطالبةتقضىالتي

وقد.والذهبالمجوهراتتشملالسائدةالهداياوكانت

منكبيرةمجموعةعلىالأولىإليزابيثالملكةحصلت

هذهطريقعن،بالمجوهراتوالمطعمةالمطرزةالقفازات

منمبلغالزوجاتهميقدمونالإنجليزالأزواجوكان.العادة

والأغراضالشعردبابيسلشراءالسنةرأس!فيالمال

عشرالتاسعالقرنفيالعادةهذهاختفت.المماثلةالأخرى

بريطانيافي"الدبابيس"نقودتعبيرمايزالولكن،الميلادي

.للانفاقمخصصاصغيرامبلغايعني

وبعضالغربيينلدىالسنةرأسفيالحديثةالعادات

وتبادل،والأقاربالأصدقاءزيارةتشملالأخرىالشعوب

باستخدامالضجبجوإثارة،الدينيةالشعائروحضورالهدايا،

وفي.الاخرىوالأدواتوالأجرأسوالأبواقالمسدسات

ورقعلىلوالديهمرسائلالأطفاليكتببلجيكا

السنة.رأسعيدفيلعائلاتهمبقراءتهاويقومون،مزخرف

فيبالعبادةأنفسهمالناسمنكبيرعدديشغلاليابانوفي

المنازلمنالعديدفىبالعيدالناسويحتفل،السنةرأسعيد

الولائموإقامةللمنازلالطقسيالتنطفطريقعناليابانية

فوقمقدسحبليعلقوقد،والزياراتالهداياوتبادل

.الشريرةالأرواحلإبعادالمنزلمدخل

رأسليلةحفلاتإلىالناسمنكبيرعدديذهب

وتطلقالأجراستقرعالليلمنتصفوعند.السنة

وأنتمعام"كلالجميعويصيحالناريةوالألعابالصفارات

بخير".

الأوروبيةالدولمعظماستخدمق.السنةرألرتاريخ

عطلةيوموهو،مارس25يومالوسطىالعصورخلال

.الجديدةللسنةكبدايةالبشارةعيدتسمىنصرانية

الدولمنكثيرتبنتالميلاديعشرالسالغالقرنوبحلول

أعادوقد.الجريجوريالتقويميسمىمعدلآتقويماالغربية

بيومأالعمل،اليومالمستخدمالتقويموهو،التقويمهذا

السنة.لرأسعيدابوصفهيناير

التيالتواريخفيالسنةبرأسالناسمنكثيريحتفل

اليهوديةالسنةرأسفإن،المثالسبيلوعلى.أديانهمتحددها

سبتمبرفىبهالاحتفاليتم،شاناه-هاروشباسمالمعروفة

اليهودية.السنةرأسانظر:أكتوبر.منمبكروقتأو

الهندمنمختلفةمناطقفيالموجودونالهندوسويحتفل

مختلفة.تواريخفيالسنةبرأس

يتبعونهالذيالهجريالتاريخفإنالمسلمونأما

الهجرية،أمالميلاديةسواءالسنةبرأساحتفالألايتضمن

الإسلاميةالدولمنكثيراعتمادمنالرغمعلىوذلك

.الهجريجانبإلىالميلاديالتاريخعلى

الهدنة.ذكرىانظر:.الخشخاشرهرةعيد

أ!الاتالروهـا!ةالأساطيرفيطلىرن!كيد

الحصاد.إلهساتورنللإلهسنوياتقامكانتقديمة

وتستمرديسمبر17يومفىتبدأالاحتفالاتوكانت

وربمابعد.فيماأسبوعإلىتمتدأصبحتولكنها،يومين

فيترددكانتشكركلماتعنأصلانشأت

السنواتوبمرور.الشتويةالزراعةبذكرىالاحتفال

للاحتفالاتمناسبةوأصبحتالزراعيةأهميتهافقدت

مؤقتةحريةيمنحونكانواالعبيدأنحتى.العامة

فيتقاموكانتالعيد.فترةفيلهميحلوماليفعلوا

الهداياوتمنح،والزياراتالولائملحماتورنالإلهعيد

الشموعالمناسبةهذهفيالمعروفةالهداياومنوالعطايا.

.الصغيرةالطينوتماثيل

مخصصايومافيهيجعدونأمريكيتقديدالشكر!كيد

.العامخلالبهاالناسيكرمالتيالنعمعلىاللهلشكر

بهذابالاحتفاءللهوامتنانهمشكرهمعنالناسويعرب

الولاياتفيالمناسبةبهذه.ويحتفلفيهالعبادةوأداءاليوم

وكندا.الأمريكيةالمتحدة

المستعمرةفيالشكربعيداحتفالأولكانوقد

بيومالناساحتفلحيثإنجلاندنيوتسمىالتيالأمريكية

.الوفيرةالمحصولاتعلىللهالشكرأوالحصادعلىالشكر

فيالمناسبةبهذهيحتفلونالناسيزاللا،ذاتهالسببولهذا

المحاصيلحصادشمأنوبعدالخريفمنالأخيرالجزء

الحصادبأيامالسنينآلافمنذالناساحتفلوقد.الزراعية
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أصشرايوميكونوقد.والبلدانالأراضيمنكثيرفي

فيالوطنيالحصادبعيدالناسلاحتفالامتداداالامريكي

.إنجلترا

هوأيضاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالشكرويوم

الشعبأبناءيحتف!!حيثجميعها،للعائلةيوم

العائليةواللقاءاتالكبيرةالولائمويقيمون،الأمريكى

كرتذهذا،الش!يومذكريستدعىماوغالبا.البهيجة

أ!لذيذ.واالطيبأطعاماأنواعبكافةالملأىالمؤونةخزائن

فىفيهالإنسانيفكرجديةمناسبةهواليومهذاأنكما

وعبادته.،دينه

عامىبينماالشكربعيدالاحتفالكان

نوفمبر،شهرمنخميسيومآخرفيأمأ-398389

أسبوعاقدمهروزفلتفرأنكلينالأمريكىالرئيسأنإلا

التسوقفترةإطالةبذلكأرادفقد،العاديموعدهعن

مجلحه!أقروقد.الميلادعيدأجلمناللوازموشراء

نوفمبرشهرمنالرالغالخميسيومالأمريكيالكونجرس

عطلةويعتبرأصش!ابعيدفيهيحتفليوماعامكلمن

قانونية.اتحادية

مثيلهشكندا،فىالمماممبةبهذهالاحتفالويشبه

فيسابفاال!صديونبهاحتف!!وقدكبير.حدإلىأمريكا

الكنديةا!ضمةأنإلاحتوبر،أشهرمناثن!تيومآخر

يومهو!توبرأشهرمناثنينيومثانييكونأنأقرت

كندا.فيالشكر

أربعينبعدالثلاثاءيومفييقاماحتفالالصعودعيد

العطلةهذهفيالنصارىويحتفل.الفصحعيدمنيوما

إلى-السلامعليه-المسئكليسىالسيدر!بذكرى

الحادثةوهذه.حوارييهبحضورالسحابمعالسماء

إلىالصعودويوم(1:6011)الرسلأعمالفيموصوفة

مكيدوتطهورالميلادياشالغأغرنافيلهاحتفلالسماء

اليهود.عندالحصاد

.الغطاسعيدانظر:.الظهورعيد

أستراليامنكلفيرسميةعطدةالعمالعكيد

الثمانييومباسمأيضاأمشراليافيويسمونهونيوزيلندا،

بثمانيمحدداالعمليومجعلإلىيرمزلأنهبمساعات

مختلفةجماعاتوحققتهبهطالبتالمطلبوهذا،ساعات

انتصارأولهذاويعتبرأم،009وء188عاميب!تفيما

الأسترالية.العماللنقاباتمهم

أيامفيويلزساوثنيوولايةفيالعمالبعيدويحتفل

كوينزلاندففي.الولايةمنمختلفةأماكنوفي،مختلفة

الاثنينيومفيأومايوضمهرمنالأولفياليوملهذايحتفل

الأسبوعمنالاثنينيومفيأسترالياجنوبوفي،يليهالذي

منالاورنيومفىفكتورياوفيأكتوبر،لشهرالثاني

أليومبهذايحتفلنيوزيلنداوفي،مارسمنالأولالأسبوع

وتحتفلأكتوبر.شهرمنالرابعالأممبوعمنالاثنينيومفي

كلمايومنالأولفيمصرمثلالعربيةأجلادابعضبه

.عام

الرومانيةالكناشبهتحتفلنصرانيعيدالغطاس!كيد

لذكرىإحياء،البروتستانتيةأص!صاشواالكاثواجكية

يدعلى-السلامعليه-عيسىالمسيحاشضيعتقديس

وكذلك.الشرقمنقدمواالذينالحكماءالثلاثةالرجال

عليهالمسئكليسىبتعميدالشرقيةالكنائ!ك!تحتفل

إغريقيةكلمةإلىيرجعالعيدهذامسمىوأصل.السلام

فإنهادينيا،مصطلحاكونهاحيثمنأماالظهور.تعني

فيوردفلقد.مرئيغيرإلهيكائنظهورمنمشتقة

كلعنوتنزهممبحانه،اللهأن،المثالسبيلعلىالتوراة

محترقة،أجمةهيئةعلىموسىلسيدناتجلىقد،شبيه

بهذهيحتفلونالنصارىوأغلب.معتقداتهمحمس!

فيتورأتيةنصوصتقرأحيثيناير91فىالمناسبة

المسيحعيسىللنبيالمتعددةالأشمكالوأوصافالكنيسة

فيالشرقيةالكناشفييؤدىشىءوأهم.السلام-عليه

المعمد.بالماءالتبركهوالمناسبةهذه

وهو.السنويةالنصارىأعيادأهممنافعكيد

.يعتقدونكما،صلبهبعدقيامتهأوالمسيحبعودةاحتفاء

موتمنيومينبعد،فإنهالمحرفةالأناجيلروايةوحعسب

يلاقونهأصحابهأصبحثمخاليا،قبرهوجد،عيسى

معه.ويتحدثون

الشمالىالكرةنصففيالنصارىمعظمويحتفل

فصلمنالهلالكماللعدأحديومأولالفمئفىبعيد

بينماالفترةفىأحديومفىيقعالعيدفإنثمومناشبيع.

أما،الغربيةللكنيسةبالنسبةهذا.أبريل25ومارس22

بعيدالاحتفالفإن،الشرقيةالأرثوذكسيةالكنائسفى

أخرىعواملهناكلأنمتأحر،وقتفييقعقد،الفصح

.الاحتفاليومحسابفيتراعى

الفصحعيدفىالدينيةالطقوس

النصرانية،السنةمنكاملفصلمركزالفصحعيد

يوماأربعينفترةوهوالكبير.الصومالفصلمنجزءوأول

.كفارةأوتوبةفترةتعدوهذه.الفصحعيدأحدقبل

يأكلهالذيالطعامكميةأونوعتحديدهووالصوم

،يقولونكما،بذلكالنصارىويحاكي.الشخص
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فيوصومصلاةفيالمسيحقضاهاالتييوماالأربعين

عيدأحدوتعقب.وقيادتهشسعبهلتعليمنفسهيعد،الفلاة

العنصرة،أوالخمسينبعيدتنتهىيوماخمسينالفصحثترة

علىالقدسالروحنزولتخليدبذكرىاحتفاءوهو

الحوارسن.

الرماد.أربعاءيومالغربيةالكنائسفىالصوميبدأ

علىالرماديوصحلالهاحتفالاالكنائسمعظموتعقد

نعود(.وإليهنبدأالتراب)من:ويرددونالحاضرينجباه

فيأماتوا!ةفيالصوميبدأوابأنالحاضرونويذكر

يوممسائىقداسفيقام،الشرقيةالأرثوذكسيةالكناش

أحداليومهذاويسمىالرماد.أربعاءيسبقالذيالأحد

كلويسألالعفو،الكاهنيسألونالحاضرينلأنالغفران

أخيه.عفوالحاضرينمنواحد

إلىويشير،الصومفترةفيأسبوعاخر.الآلامأسبوع

-السلامعليه-عيسىموتإلىقادتالتيالأحداث

.يزعمونكماوانبعاثه

إحياءوفيه،الفصحيسبقالذيالأحديومالسعفأحد

بيتإلىظافرا-السلامعليه-المسيحدخوللذكرى

النخل.سعفطريقهعلىنشرحيث،المقدس

العشاءإلىيشيرالصمعودخميسأوالعهدخميس

كماوسمجنهواعتقاله-السلامعليه-للمسيحالأخير

.يزعمون

وتشير،الفصحلعيدالسابقةالجمعة.الحزينةالجمعة

.يزعمونكما،الصليبعلىالمسيح!وتإلى

الفصح،عيديسبقالذيالسبتهوالنور.سيت

الانتظاريوموهو،لهمشبهكماالمسيحموتإلىويشير

بقيامالاحتفاءوفيه.الفصحعيدأحدالمسيحقياموترقب

المسيح.

وأالصعودبعيدالفصحعيداحتفالاتوتنتهي

السماءالمسئإلىرفعقصةتتلىحيثالصعود،خميس

الكنائس.كلفى

الرموزمنالعديدالنصارىأ،تاحتفاوتصاحب

منخلالهتمارسالتىوالعاداتوالتقاليدبالأعيادالمرتبطة

جديدةملابسوارتداء،دراميةومسرحياتمواكب

تختلفالتيوالمهرجاناتالاحتفالاتمنوغيرها

النصرانية.والمجتمعاتالبلادباختلاف

9في!لاليهو!أىا!مناليهو!يالفصح!كلد

فىمصرفىالاستعبادمنإسرائيلبنيهروببذكرى

الفصحعيدوقصةالميلاد.قبلعشرالثافطالقرنحوالي

المقدسالكتابمنعشرالثانيالإصحاحفيمروية

وأمارسفيالفصجحعيدويبدأ.الخروجسفرفي()التوراة

المسمىالعبريالشهرمنعشرالخامساليومفيإبريل

.نيسان

أما،أيامثمانيةلمدةالعيدبهذااليهودأغلبويحتفل

بقيةفىالإصلاحيونواليهودالمحتلةفلسطينفياليهود

.أيامسبعةلمدةبهيحتفلونفإنهمالأقطار

يسمىاحتفالفيمنازلهمفيالعيدبهذااليهوديحتفل

منإسرائيلبنيهروبقصةتقرأالسيدارففىالسيدار.

رمزاالطاولاتعلىالطعامويقدمالحقادا،اسمهكتاب

وهوالماتزايدعىخبزهومنهنوعوأهممصر،منللهروب

هربواعندماإسرائيلبنىأنالتوراةوتذكرمخمر.غيرخبز

صنعواولهذامخمرا،خبزهمليجعلواوقتلديهمي!شلم

هذااليوميأكلوناليهودومازالمخمر(،)غيرفطيراخبزا

.الاحتفالأثناءالخبز

الأعيادالمسدمين،أعيادانظر:.الفطرعيد

الصوموالأعياد(؟)المواسمشوال(،الإسلام)ديوالاحتفالات

(.المحرم)الصوم

عيدمذبحةمدبحة.برثلوميو،القديسعيد

)البروتستانت(الهوغونوتيونفيهذبحيومبرثلوميوالقديس

القديسيومفيباريسفيالمذبحةوبدأت.الفرنسيون

المذابحوامتدت،أم572عامأغسطس42فيبرثلوميو

نأقبلالهوغونوتيينآلافقتلحيثفرنسا،أجزاءكلإلى

نهايتها.إلىالإضراباتتصل

تقريباالميلاديعشرالسادسالقرنمنتصففى

قتالأالهوغونوتيينفرنسافيالكاثوليكالرومانقاتل

منهاخافلدرجةالهوغونوتيينعددتكاثرإذمريرا،

بدأت.الفرنسيةالحكومةعلىسيطرتهمالكاثوليك

ثم،سنواتثمانىوامشمرتام562عامأهليةحرب

جرمانسانأرسلهالذيالأمانعهدأعطى

نفوذازديادمنالخوفولكن.حريتهمالهوغونوتيين

مديتشيديكاترينالسيدةدفعالسياسيالهوغونوتيين

الكنيسةقادةوبعضالتاسعتشارلزالملكوالدة

قادةلاغتياليتامرواأنالكاثوليكيةالرومانية

يدغولممبارداغتيالمحاولةأدتوقد.الهوغونوتيين

توترإيجادإلىالهوغونوتيينالبارزينالقادةأحدكوليني

باريمه!.فيشديد

بأنتشارلزالملكتقنعأنكاتريناستطاعت

أمرعندئذ.يقتلونهوربماالقصر!حيهاجمونالهوغونوتيين

فيعنهرويوقد.الهوغونوتيينقادةبقتلتشارلز،الملك

واحدلايبقىحتىجميعا"اقتلوهم:الشهيرةقولتهذلك

يخزجمإ".منهم
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جماعة،لكولينىاللدودالعدوغوايز،دوهنريقاد

عدداغتيلكمابرثلوميو.القديسيومفى،كولينيقتلوا

الغوغاءقتلذلكوبعدباري!ي!،فيالهوغونوتيينمنآخر

فرنسا.أنحاءكلفيالهوغونوتيينالاف

مديتشي.ديكاترينأيضا:انظر

سبتبر2!فىيقاماحتفالميكائيلالقديسعيد

فىنوفمبر8وفى،والأنجليكانيةالرومانيةالكناشفي

والقبطة.والأمريكيةاليونانيةالكنائس

ميكائيلالقديسبعيدالاحتفاليكونأنالمحتملومن

الخامسأغرنأفيالرومانيةالإمبراطوريةفىنشأقد

الوسطىالعصورأثناءفيمهماالاحتفالوكان.الميلادي

وأحدأطفرسانالراعىمي!صائيلالقديسكانحيث

الكاثوليكية.الرومانيةللكنيسةالرعاةالقديسين

مصطلحميكائيلأغديساعيدفإنبريطانياوفى

وكمبردج.أكسفوردجامعةفيأكاديمي

مودبذكرىاسصارىافيهيحتفليومالميلادعكيد

ويقيمونالكنيسةإلىفيذهبون،السلامعليهالمسيح

الخاصة.الصلوات

متى،وإنجيللوقاإنجيلفيالميلادعيدقصةوردتوقد

،م336عاموردالميلادعيدلاحتفالاتذكرأولولكن

52يومإلىفيهالإشارةجاءت،قديمرومانيتقويمفى

الاحتفالهذاأنوالواضح.الاحتفاليومأنهعلىديسمبر

الوقت،ذلكفيتقامكانتالتيالوثنيةبالمهرجاناتتأثر

الاحتفالاتيقيمونالقدماءالرومانيونكانحيث

وكانالضوء،إلهوميثراسعندهمالحصادإلهلساتورن

فىالمهرجاناتيقيمونالشماليةأوروبافىالكثيرون

الحصاد.بموسمللاحتفالديسمبرمنتصف

النصرانيةأصبحت،الميلاديالرابعالقرنأواخرفي

القرنوبحلول،الرومانيةللإمبراطوريةالرسميةالديانة

الاحتفالاتأهمالميلادأصئكليد،الميلاديعشرالثالث

الهدايالتقديمرمزانقولاالقديسوأصبحأوروبا،فيالدينية

الاوروبية.الدولمنالعديدفي

هناكأصبحت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

تزيينهما:انتشارأكثرالميلادعيدعادأتمنعادتان

الأقاربإلىالميلادعيدبطاقاتوإرسالالميلادعيدأشجار

محلكلوز()سانتاأونويلباباحلكماوالأصدقاء،

الهدايا.لتقديمرمزانيكولاسالقديس

العالمحولالعيلادعيد

العامخلالوانشغالآبهجةالأوقاتأكثرالميلادعيد

العالم،أنحاءجميعفيالنصارىملايينإلىبالنسبة

بطرقالدينيبالعيدالبلادمختلففيالناسويحتفل

والمحلية.الوطنيةالعاداتعلىاعتمادا،مختلفة

منازلهمالناسيزينمثلا،كبريطانيا،أجلادابعضففي

فىالميلادعيدأشجارفيضعون،الزينةأنواعبمختلف

للأقاربالبطاقاتبإرسالالتهانىويتبادلون،الممرات

يتناول،الشماليةكأمريكاالبلاد،بعض:فيوالأصدقاء.

الرومىالديكمنمكوناتقليدياعشاءأضاسابعض

أنواعاالميلادأعيادمعظمفىالأطفالوتحلقى،والحضراوات

وفينقولا.القديسأونويلبابامنوالهداياالحلوىمن

فيبالرقصالنصارىيحتفلكأسبانياالمجتمعاتبعض

البلدانباختلافالمظاهرتختلفوهكذا،.الشوارع

.والمجتمعات

يقدمولوكعسمبرج،وبلجيكاهولندامنكلوفى

فىللأطفالهدايا-السائدللاعتقادوفقا-نقولاالقدير

المدخنة،خلالمننقولاويأتيديسمبرمنأصسادساأسيلة

قربالأطفالوضعهاالتيالأحذيةفىالهداياويترك

.المدفأة

بعيداللاتينيةأمريكادولمنكثيرفيالناسويحتفل

وتتنوع،والحلوىالهداياالاطفالويتلقىالميلاد،

بلد.كلوتقاليدلعاداتوفقاالبلادتلكفيالاحتفالات

أنحاءجميعمنالنصارىيتجمعالميلاد،عيدليلةوفي

لإقامة،المسيحفيهاولدالتىالمدينةلحم،بيتفىالعالم

الليل.منتصفقداس

الميلادبعيدالاحتفال

بالنسبةالميلادعيدموسميبدأ.الدينيةا!لمارسات

وهذانوفمبر،03ليومأحديومأقربفي،النصارىلمعظم

اسميدحواريأحد،أندراوسالقديسعيديومهواليوم

المجيء.أيامأولهوأحديوموأقربعشر.الاثنيالمسيح

الميلاديومالمسئفيالسيدقدومإلىتشيرالمجيءوكلمة

.يعتقدونكما

الميلادعيدموسميصل،النصارىمنللعديدوبالنسبة

الأخرىالدينيةالصلواتأوالليلمنتصفبقداسذروته

أغانىالناسويغنيالكناشتزينحيثالميلاد،عيدعشية

يناير.6يومفىالعيدموسموينتهيالميلاد،عيد

للأقاربالهداياتقديمعادةتكونأنالمرجحومن

الشمالية،وأوروباالقديمةرومافىبدأتقدوالأصدقاء

منجزءابوصفهاالصغيرةالهداياتبادلالناساعتادحيث

عشرالثانيالقرنوبحلولالشتاء.منتصفاحتفال

فيالهدايالإعطاءرمزانقولاالقديسأصبح،الميلادي

الإصلاححركةوبعد.الأوروبيةالبلدانمنالعديد

غيرشمخصياتمعينةبلدانفيحلت،اللوثريالدينى
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يومديسمبر25يوموأصبحنقولا،القديسمحلدينية

الهدايا.تقديم

التىالشتاءموجاناتكانتا!ليلاد.عيدولائم

يستمر،ضخمةولائمتتضمنالقدماءالاوروبيونيقيمها

الأطعمةإعدادأصبح،لاحقوقتوفيأياما،بعضها

أنحاءكلفيالميلادعيدأحتفالاتمنمهماجزءاالخاصة

العالم.

الأحمرهماالتقليدياناللونانالميلاد.عيدزينات

،الألوانهذهفيهاتتجلىالتيالزيناتومنوالأخضر،

الملونةوالأضواءبالزخارفتزينالتيالميلادعيدشجرة

ذلك.وغيرالميلاد،عدإكيلوكذلك

الترانيمعادةالنصارىيؤدي.الميلادعيدترانيم

السنة،خلالالمناسباتمنالعديدفىالمرحةوالأغاني

عيدأصبح،الميلاديعشرالسالغالقرنحلولومع

الترانيمهذهلأداءالرئيسىالدينيالعيدهوالميلاد

المرحة.والأغاني

لعيدبطاقاتبعملقاممنأولالميلاد.عيدبطاقات

هورسلي،كالكوتجونالإنجليزيالرسامهوالميلاد

انتشرت،أم086عاموبحلول،أم843عامفيوذلك

بعدانتقلتثمبريطانيا،فىالميلادعيدبطاقاتتبادلعادة

.الأخرىالبلدانإلىبقليلذلك

وفرنسابريطانيامثل،البلدانبعضفي.أخرىعادات

بإحراقالعائلاتمنالعديدتقوم،الإسكندينافيةوالدول

عيدفترةخلالالمسيحميلادعيدشجرةجذعمنكتلة

الكتلةتلكمنمحترقغيربجزءهؤلاءيحتفظثمالميلاد،

يجلبذلكأنيعتقدونوهم،القادمالعامكتلةلإشسعال

الحظ.

عليهعيسىكلوز؟سانتاالمجيء،آحادأيضا:انظر

.السلام

الممدكةفيبهيحتفلعيدالملكةميلادعيد

السبت،يومفيويكونيونيو.شهرأوائلفيالمتحدة

أبريل.21أيالفعليالملكةميلادعيديومفيوليس

لتتويجها،السنويةالذكرىمنقريباالاحتفالهذاويأتي

يناسبأفضلبطقسيتميزماوعادةيونيو.2أي

اليومهذاكانإذاعمايختلفوهذا.العلمزفةاحتفال

التشريفألقابمنحعنويعلن.أبريلشهرأواخرفي

.اليومهذافي

عامةعطلةبوصفهكذلكالملكةميلادبعيدويحتفل

الاحتفالويكون.كافةأسترالياولاياتوفينيوزيلندا،في

بحمسبيونيو،منالثانىأوالأولالاثنينيومفيبالعطلة

الولاياتمنوخمعرنيوزيلندافى،بذلكيصدرإعلان

أكتوبر.فيبهفيحتفلأسترالياغربىفيأما.الألمشرالية

عامإلىأستراليافيالعاهلميلادبعيداللاحتفالعادةوتعود

المصالحتعطلفيليبالحاكمأعلنعندما،ام788

الثالث،جورجالملكميلادلعيدتكريماوالعامةالحكومية

يونيو.منالرالغوهو

كلمنتصفمنقريبايكونقديمرومانىتقويمالعيدس

مارسأشوعداشمهركلمنعشرالثالثاليوموهوشهر.

منها،عشرالخامساليومفيكونوأكتوبر،ويوليوومايو

قيصريوليوساغتياليومهومارسشهرمنالعيدسويوم

.مارس51وهو

الشهر.:أيضاانظر

حزبرئي!ام(.699)؟-فارحمحملىعيلىيلى،

ينتمي.فيهالعسكريالجناحوقائدالموحدالصوماليالمؤتمر

علىرئاسةويعارضالهبرقدر.فرعمنالهويةقبيلةإلى

منولكننفسها،القبيلةإلىينتميالذيمحمدمهدي

مهديعلي،المعينالرئيسطالبوقدالأبقال.عشيرة

ذهبالطرفينبينشديدقتالووقع.بالتنحيمحمد

والمشردين.والجرحىالقتلىالافضحيته

القرنمنالتسعينياتأوائلفيعيديدفارحمحمدبرز

وألحقالمتحدةالأملقواتتصدىحينالميلاديالعشرين

مارسفىالقواتتلكانسحبتوقد.فادحةخسائربها

المؤقتالرئيسوبينبينهقائمةالخلافاتوظلت.ام599

فيأصيبأغسطس!منالأولوفىمحمد.مهديعلى

بجراحه.متأثراوتوفىالأهليةالحربمعارك

مهديعلي،العربيةالسياسيةالأحزابأيضا:انظر

.الصومالمحمد،

التوأمالكبيرالأخأنهيعتقدوربيكاإسحقابنهوعكيسو

فىالرئيسيةالشخصيةيعد.التوراةفيذكرهالواردليعقوب

التكوينسفرفيوردتالتيالقصصمنكثير

.)33-25(

إسرائيل،بنيمنالأنبياءآخرالسلامعليهعيسى

جميعاالإنسانبنيمنوالرسلالأنبياءآخرأنكماتماما

تارةالمسيحبلفظالقرآنفياسمهذكرع!يذ.محمدهو

.أخرىتارةمريمابنعيسىوبلفظ

بنيعلماءبينعظيمارجلا،مريمأبو،عمرانكان

فيماتجعلبأن،حملتأنبعدزوجتهنذبىت.إسرائيل

وضعتفلما.وتعالىسبحانهاللهلخدمةمحررابطنها

تعالىاللهتقبلهاوقد.مريمفسمتهاأنثىالمولودكان

كانتعمرانتوفيولماحسنا.نباتاوأنبتهاحسنبقبول
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نشأتفلمازكريا.خالتهازوجفكفلهاصغيرةابنته

سنوبلغتزكريا،بيتفيالتقوىعلىوترعرعت

باصطفاءوتخبرهاتأتيهاتعالىاللهملائكةصارتالصبا،

فيالاجتهادعلىوتحثهاالأدناس،منوتطهيرهالهاالله

لله.والقنوتالعبادة

شلما.اللهبعنايةمكللةوعفافطهرنشأةمريمنشأت

أنهوأعلمهاجبريلالملكعليهانزلالنساء،مبلغبلغت

ركئا،غلاضاأ!اسيهباللهبأنليبشرهااللهعندمنمرس!!

فيوجيهاي!صنوأنه،مريمابنعيسىالمسيحيسمىوأنه

فيالناسويكلم،المقربينمنيكونوأنه،والاخرةالدنيا

والتوراةوالحكمةالكتابسيعلمهاللهوأنوكهلا،المهد

اللهقدرةعلىل!ناسآيةسي!صنوأنه،الإنجيلعليهوينزل

بعدخلاصهمسبيلسيكونإذ،لعبادهمنهورحمةتعالى

فيجيءفسادا،الأرضفيوعاثوااللهحدوداليهودتحاوزأن

جاءالحملأمرأنوالحة!ضلالهما.عنوردهملهدايتهم

هذافليسذلكومع،تعافياللهقدرةعلىدالآعجيبا

مرفيهنماالأرضواالسمواتخلقمربأعجب

تعالى:قال.أمأوأبغيرمنآدمخلقمنولا،العجائب

لهقالثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمثلإن)

51.:عمرانآل!فيكونكن

بضعةبعدعلىلحمبيتفيالسلامعليهالمسيحولد

.محمودةنشأةونشأ،المقدسبيتمنمتراتكيلو

تفهمعلىحريصاصغرهمنذالدينعلىغيوراوكان

وتمرس،ويناقشهمالعلماءيجالصركان.وأسرارهحكمه

بعثوقد.ودينوحكمةعلمبيئةفيوشبابهصباهفي

رجلاعشراثنيواختارعاما،ثلاثينبلغعندمانبئا

مجيءوكان.منهوتعلموالهفتتلمذوا،تلاميذهليكونوا

بنوحرفأنبعد،ساميةلمهمةالسلامعليهالمسيح

همهمجلوجعلواالسلامعليهموسىشريعةإ!عرائيل

وكذبواالقيامةأن!صواطائفةاليهودمنوكان.المالجمع

الدنياالحياةألهتهمأخرىوطائفة،والعقاببالحساب

ملذاتها.فيفانغمسوا

ملكوتباقترابأجشارةامجيئهأغراضمنكانكما

النبيبهاالدهأرسلالتيالإلهيةالشريعةوهى،السموات

فيبقدومهإسرائيلبهمااللهوعدالذيصتن!!!دمحمداأد!مي

ذلكتركواالزمانمرعلىالناسلكن.المسيحإنجيل

لقصصراتباعهمثم،ضياعهذلكعلىوترتب،الإنجيل

منتسلملمتلاميذهتلاميذالمسئأوتلاميذألفها

والتغيير.التحريف

بدأحينما،للناسيذكرالسلامعليهعيسىكان

فيوالإخلاصاللهطاعةإلىوردهماووعظهمبإرشادهم

عليهايقدرد!التيبالمعجزاتاللهمنمؤيدبأنه،عبادته

يخفخثمالطيركهيئةالطينمنيخلقأنهذلكمن.غيره

يبرئأنهأيضاذلكومن.اللهبإذنطيرافيكونفيه

بماينبئهموأنه،اللهلمجاذنالموتىويحييوالأبرصالأكمه

هذهأنلهميبينوكان.بيوتهمفيويدحرونيأكلون

الإيمالقعلىوحملهمصدقهعلىللدلالةكافيةالايات

وحاثفيهابمامؤمنللتوراةمصدقأنهلهمبينكما.به

اتباعها.على

دعوتهفيمتوانغير،رسالتهفيمجتهداعيسىكان

.تؤازرهقبيلةأوعصبةلهليستفريداوحيداكانأنهرغما

بحفظه،اللهتكفلفقد،عليهالناسبغضبيحفللمأعنه

ذرعابهاليهودضاقولما.برسالتهالجاحدينمنوعصمه

كما.للملكمتطلعاللفقمثيراالسياسةلرجالصوروه

علىالعزمفعقدواوخبثهملريائهمبففمحهال!!نةضاق

ابنعيسىالمسيحعلىللقبضجنداالوافيفأرسل.قتله

وعرف،القوميخفىبماعلمقدحينذاكعيسىوكان.مريم

فييجدونالسلطانرجالوأن،تترصدهال!!نةعيونأن

عنه.أجحثا

يبقلمولما.تلاميذهمنمجموعةبموجدوه:أخيرا،

أعينهمعنأخفاهبأنأيديهممناللهأنقذه،عليهالقبضإلا

بهالشبهشديدفصارآخر،ثمخصعلىشبههوألقى

منالمسيحاللهونجى،وقتلوهوصلبوهفأخذوههو.وحسبوه

اللهولكنوقتلالمصئصلبأنالناسفيوشاع.شرهم

عيسىالمسيحقتلناإناوقولهم):فقالدعواهمدحضتعالى

لهم!شبهولكنوماصلبوهقتلوهومااللهرسولمرلمابن

.157اسساء:ا

قتلأوصلبعلىيدلماعندهميردفلماليهود،أما

شيءالدينيتاريخهمفييوجدولا،المسيحاسمهرجل

فإنماوقتلهالمسيحعناليهودتكلمفإذامطلقا.ذلكمن

قتلهالمسيحأنمنالنصارىيقولهمايسمعونلأنهمذلك

اليهود.

المسئكليهأمرخاتمةجعلوافإنهم،النصارىأما

ألاعتقادوجعلوا.مفجعةومأساةشنيعةخاتمةالمسلام

أصولمنأصلاصوروهالذيالوجهعلىبحصولها،

إلانصرانيمنيقبللا،عقيدتهمدعائممنودعامةدينهم

الاعتقاددونصالحعولأوعبادةتنفعهولابها،الإيمان

المسئ.بصلب

عليهعيسىأمرحقيقةإلىال!صيمالقرأنأشاروقد

لمأنهوبين،وصلبهلقتلهدبرتالتيالمؤامرةبعدالسلام

وروحه.ببدنهالسماءإلىاللهرفعهبل،لصلبولميقتل

وماعليهاوالرداليهودفريةفيتعالىقولهذلكعلىيدل

المسدحقتلناإناوقولهم):ذلكحولاختلافمندار

شبهولكنصلبوهوماقتلوهومااللهرسولمريمابنعيسى
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إلاعلممنبهمالهممنهشكلفيفيهاخللفواالذينهـانلهم

عزيزااللهوكانإليهاللهرفعهبليقلنا!قللوهوماالظناتباع

.157،158النساء:!حكلما

آخرفيسينزلالسلامعليهعيسىأنالقرانوبين

نبيناشريعةذلكفيمتبعابالعدلالناسبينويحكمالزمان

عليهعيسىأنالشريفالحديثفيجاءوقدظ!م!،محمد

ولاالجزيةويفحعالخنزير،ويقتلالصليبسيكسرالسلام

اليهود-الكتابأهلبهلمميؤمنوأنه،الإسلامإلايقبل

أهلمنوإن):تعالىيقول.موتهقبلجميعاوالنصارى

عليهميكونالقيامةويومموتهقبلبهليؤمننإلاالكتاب

اللهرضىهريرةأبورواهفيماوورد.915النساء:شهيدا!

ليوشكنبيدهنفسي)والذي:قالأنهعلبالنبيعنعنه

عدلاوامامامقسطا،حكمامريمابنفيكمينزلأن

المالويفيفىالجزيةويفمعابخنريرويقتلالصليبفيكسر

.والبخاريمسدمرواهأحد(يضلهلاحتى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

سورة،المائدةالغفرادصكالإسلام

عنسطمحمدالصليبالأقباط

مريميدلجدالعهداجيللأناا

سورة،مريمريختا،فلسطينلرسلواءنبيالأا

لأقصىالمسجداسلقداابالباا

النصارىالموحدونالقدسالبروتستانتية

النبوةالمقدسالكتابلحمليت

النصرانيةالأورثوذكسيةالكناشالدين

اليهوديةالشرقيةالمسيحرسل

الكنيسةالسلامعليهركريا

م(.835-؟هـ،022-؟)أبانبنعيسى

إحدىفسامنأصله.الحنفيصدقةبنأبانبنعيسى

كبارعنالعلمأخذجوادا.ورعافقيهاكان.فارسمدن

بالحديث،عالماكان.الشيبانيالحسنبنكمحمد،الحنفية

وكانسنينعشرالبصرةقضاءولي.أتباعهعلىحريصا

قاضالإسلامفيما:عنهقيلحتىللحكمالإنفاذسريع

خبربمالقياسإثبات:الفقهأصولفيألف.عيسىمنأفقه

وجوهبينوفيه،الحجج؟الجامع،الرأيواجتهادالواحد

حججفيهوبينتأويلهيجبوماقبولهساوماالأخبار

فترحمقرأهأنبعدبالكتابالمأمونوأعجب،حنيفةأبى

أستاذالحميد،عبدأبوحازمالعلمعنهأخذ.حنيفةأبيعلى

.بالبصرةتوفي.الطحاوي

،اهـ-)352خليفةالسلمانبنعيسى

الجعسرة.فيولدالبحريندولةأمير(.-ام339

ثموالدهدارفيأكفاءمعلمينيدعلىأولأتعليمهوتلقى

دورفيزملاءهلثساركحيثالبحرينبمدارسالتحق

مرحلةأنهىولما.بهمألاحتكاكمنللإفادةالعلم

المزيدلتلقيأوروباإلىوالدهأرسلهالبحرينفيدراسته

لصقلالأوروبىالعالمعلىوللانفتاح،التعليممن

فييكونلاحتىالغربيةالحضارةأسسوفهم،معارفه

تصدرالتىالمهمةالعالميةالأحداثعنبمعزلالمستقبل

الأوروبية.الأقطارمن

يعدهأنخليفةآلحمدبنسلمانالشيخوالدهقرر

كانولذلك،البحرينأميرمنصبلتوليجيداإعدادا

لمافإنه،وبالفعل،مسؤوليةذاتمناصبفيبالعمليكلفه

علىالوصايةمجلسفىوالدهعينه،عمرهمنالعشرينبلغ

تتويجاحتفالاتلحضورغيابهأثناءالبحرينفيالحكم

بريطانيا.ملكةإليزابيثالملكة

المنامةبلديةلمجلسرئيساوالدهعينهأم،569عاموفى

وفى.البحرينإمارةتولىحتىالمنصبهذافيبقيحيث

السياسةفيالخبراتمنمزيدانال،الفترأتهذهخلال

والحكم.واللإدارة

+.3؟!

أ!أ

"؟

!لا

!
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فىالح!-امقاليدتولىام،619ديسمبر16وفي

فيالعاشرالأميروكان،والدهوفاةبعدالبحريندولة

خليفةالفتحأنمنذالسلطةتولواالذينالحكامسلسلة

.أم782عامالبحرين

خطواتوخطتسموهعهدفىالبحريندولةنهضت

وطنيةعملةأولفأصدرتوالازدهار.التقدمفيواسعة

.أم659أكتوبرفيالبحرينيالدينار!ط

الميناءوهوسلمانميناءافتتىأم،679عاموفي

مدينةمشروعبدأرالأمير،والدباسمسمىالذيالعميق

لتشييدبالأرضسموهتبرعأنبعدالإسكانىعيسى

حوأتالذيالدولةمجلستشكل،عهدهوفي.المدينة

.ام719عامللوزرأءمجلصلأولبعدفيمامهامه

علىخليفةآلسلمانبنعيسىالأميرسموحرص

بابهوفتح،الأصيلةالإسلاميةالعربيةالتقاليدعلىالحفاظ

والدهأيامالحالكانتكماتماماالزوار،منيطرقهمنلكل

قبله.وكدم

عامأغسطس!41فىعهدهفىالبحريناستقلالاعلن

وطنياعيداعامك!منديسمبر16يومواتخذم7191

ا!-اجدمقاسموهتسلما،التاريخذلكوفى.للاستقلال

البحرين.في

واسعةسريعةخطواتالبلادخطتأيضاعهدهوفى

العشرينالقرنفيتقدممنإليهتصبوماتحقيقسبيلفي

وفئ،المدارسمنمزيدفتحعلىالأميروعمل.الميلادي

.وإدارةوتقنيةعلممنإليهتحتاجمابكلوزودهاجامعة

إلىوبناتبفنمنالبلادابناءإرسالفيالأميرشوانولم

دولةوأصبحت،أخخصصاتاأنواعبكلللتزودالخارج

جمئفروعفىوالمؤهلاتبالمؤهلينتزخرالانالبحرين

العلم.

وأقعيةخارجيةمحياسةسلمانبنعيسىالأميرواتخذ

المملكةوخاصةالخليجبدولصلاتهوقوىالجذور،ثابتة

مستوىرفعفيهذهسياستهوأسه!ت.السعوديةالعربية

العربية.الدولوب!تبينهالتعاون

عندماذروتهالسعوديةالعربيةالمملكةمعالتعاونوبلغ

حيقأم869عامفىفهدالملكبجسرالدولتانربطت

الجسر.عبرميسوراسهلاالبلدينبينالتنقلأصبح

البحرين،بمالبحرينفهدبمالملكجسرأيضا:ان!

تاريخ.

أهـ،351-)1265خليفةالعليبنعيسى

سلمانبنخليفةبنعليبنعيسىام(.1848-329

فيهاونشأولد.البحرينأميركانخليفةآلمنأحمد،ابن

فأخذ،عصرهوعلماءوالمؤدبينالمربينمشاهيريدعلى

ذكياكان.والاجتماعوالسياسةوالأدبالعلمعنهم

بعدقطرإلىانتقلويشحإلشعراء.الشعر،يتذوقفصيحا

عامللإمارةالبحرينأهلاختارهأنإلىفأقام،أبيهمقتل

الداخلية،شؤونهافي،الإمارةبأعباءوقامفعادهـ،أ286

عامالإنجليزنحاهأنإلىالبلادحكمفيواستمر

وأقام.عيسىبنحمدابنهوولوا،أم239هـ،أ341

مرفأآثارهمنبها.وتوفي،حياتهبقيةالبحرينفيعيسى

صحيومحجرأهـ،033عامببنائهأمرالمنامةساحلعلى

هـ.أ327عامبناه

تاريخ.،البحرين؟البحرينأيضا:انظر

(.م777-؟اهـ،06-؟)الحذاءعيسى

أبيرواةأحدالحذاءالمدنيالحارثأبووردانبنعيسى

.القعقاعبنيزيدالقارئجعفر

جلةمنهوالدانىقال،ضابطحاذقمقرئإمام

وقدمائهم.نافعأصحاب

اللحيمة،الفطرياتمنكثيرةأصنافالغرابيخ!

فىبكثرةالغرأبعيمت!وينموشكلها.فىالمظلةتشبهاكتى

حواليالعالمفيويوجد.الأعشابومناطقالغابات

.الغرابعيشمننوع0033

وكذلكالغرابعي!يعتبرونالماضيفىالعلماءكان

إلىفينظراليومأماخضرأء.غيرنباتاتالأخرىالفويات

الأحياء.عالمفيمستقلةمملكةباعتبارهاالفطريات

النباتاتعن،الفطرياتباقيمتل،الغرابعي!شيختلف

المادةوهو،الكلوروفيلعلىيحتويلاكونهفىالخضراء

منوبدلا.الغذاح!صنعفيالنباتاتتستعملهاالتىالخضراء

امتصاصعلىأساساحياتهفيالغرابعي!يعتمدذلك

فىالتحللفيالاخذةأوالحيةالنباتاتمنالغذائيةالمواد

المحيطة.البيئة

الغزل-أ:أساسيينجزءينمنالغرابعيشويتكون

تحتالفطريالغزلوينمو.الثمريالجسم2والفطري

هذايحياوقد.الغذائيةالموادويمتص،مباشرةالتربةسطح

تشبهالتيالثمريةالأجساموتنمو،عديدةلسنواتالجزء

أياملعدةالحياةفيوتستمر،الفطريالغزلمن،المظلة

تسمىصغيرةتكاثريةخلاياتنتج،ذلكأثناءوفي.فقط

جديد.غرابعيعقمنهاينموالتي،الأبواغ

.واللونالحجمفيكثيراالغرابعيعقأنواعتختلف

ويتراوح.سم4و.سنتيمترينحواليبنارتفاعهاويتراوح

سم.45ونحوسبم.،همنأقلبينالغرأبعيمققمةقطر

بنىأوأحمراوبرتقاليأوأصفرأوأبيضلونهومعظمها

أسود.أوأخضرأوبنفسجيأوأزرقلونهوبعضها
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تنموحيثكثيرةمناطقفيويوجدالمطة،يشبهفطرالغرابعيش

الفوياتباقيمثل،حياتهفيالغرابعيمشويعتمدالخضراء.النباتات

الخضراء.النباتاتتشجهاالتيالعذائيةالموادعلى،الأخرى

وصالحالطعملذيذالغرابعيع!أنواعمنوكثير

مامنهاأنكما،الطعمرديءالاخربعضهاولكن،للأكل

مميتايكونأنيمكنالسامةالأنواعمنوالقليل.سامهو

الرديئةأوالسامةالغرابعيشأنواععلىويطلق.أكلهعند

(.السامالغراب)عيم!الغاريقوناسمالطعم

الغرابعيشأجزاء

منالعديدمنالغرابلعيت!الفطريالغزليتكون

الهيفاتتسمىالتىالصفراءأوالبيضاءالدقيقةالخيوط

،اللاز!والماءالغذاءالهيفاتوتمتص(.الفطرية)الخيوط

وضعفيبقائهعلىوتساعد،الناشئالغرابعيم!لنمو

غزلأالخيوطتكونالغرابعيشأنواعمعظموفي.قائم

الغصينات.يسمىالخلخلالعنكبوتبيتيشبهفطريا

تتجمع،الغرابعيشمنأخرىأنواعبعضفىولكن

ويطلق.الأحذيةأربطةتشبهطويلةحزمشكلعلىالخيوط

الجذرية.الأشكالاسمالحزمهذهمثلعلى

خيوطمنالغرابلعيشالثمريالجسميتكون

قلنسوةيحملحاملعلىيشتملوهو.بإحكاممجدولة

رأسيةرفيعةنمواتالغرابعيشأنواعولمعظم.ممستديرة

السطحفيوتوجدالخيالتيم،عليهايطلقالسكينتشبه

إلىالقلنسوةوسطمنالخياشيموتمتد.للقلنسوةالسفلي

بهاليسالتيالأنواعأما.الدراجةعجلةكأسلاكالخارج

وكثيفةمتوازيةأنابيبمجموعةعلىتحتويفهيخياشيم

الخارجيالسطحويغطي.للقلنسوةالداخليالسطحفي

صولجانيةخلاياللأنابيبالداخليالسطحأوللخياشيم

وتنتجالدعاماتأوالبازيديماتعليهايطلق،الشكل

أبواغأربعةالغرابعيشأنواعمعظمفيالبازيديات

الغزلنمواتمنهاتتكونتكاثريةخلاياهي،مجهرية

الجديد.الفطري

القماشيشبهغشاء،الغرابعيعقأنواعولبعض

أثناءالأنابيبأوالخياشيمبحمايةيقومالحجابيسمى

ويتسعالغرأبعيشينموعندماالحجابويتمزقالنمو.

دائرةمكوناالحاملحولعالقايظلولكنه،القلنسوةحجم

كلالحجابيغكلالأحيانبعضوفى.الطوقتسمى

كأسايتركفإنهالحجابيتكسروعندما.الغرابعيمر

الحامل،قاعدةحولالأخرىالبقايابعضأواللفافةيسمى

.القلنسوةقمةعلىرقعاأوثآليليتركوقد

الغرابعيشحياة

يحتاجالغذاء.علىالغرابعيشيحصلكيف

وبعض،والبروتيناتالسكريةالموادإلىالغرابعيش

يحصلولكي.أخرىغذائيةوموادالمعينةالفيتامينات

بروتيناتهيفاتهمنالفطريالغزليفرزالغذاء،هذاعلى

التىالموادبتحويلالإنزيماتوتقوم.الإنزيماتتسمى

الغزلليقومأبسطمركباتإلىالهيفاتعليهاتنمو

بامتصاصها.الفطري

أنهاذلكومعنى.رميةالغرأبعيشأنوأعمنوكثير

بعضوتحصل.التحللفيالاخذةأوالميتةالموادعلىتعي!ق

النباتيةالموادأوالميتةالأعشابمنغذائهاعلىالأنواعهذه

منتتكونالتي)التربةالدبالمنأو،التحللفيالاخذة

بعضوتهاجم(.التحللفىالاخذةوالحيوانيةالنباتيةالمواد

الالثمجارمثل،التحللفيالاخذةالأخشابالأخرىالأنواع
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منالسفليالحزءتماصي!!الأحرىالرسوماتوتميرالعرا!لعيمقاشئيسيةالأصراءاالأبمن(ا)السمليالشكلي!!الغرابعشأجزاء

،الرأسعلىالصعيرة،البازيدياتوتنتحاليسار()علىالأنالي!أوا!سط(ا)!ىالحيالتميمم!إماتتكودالتىالقلسحوة

الجديد+أخرا!اعيت!تكودالتىالأبواعا،الأنالي!أو

الحاكلو---:.

3؟(-الغصير

9--الفطري

بازيد

ثواغأ

أخشابوربما،المقطوعةأغديمةاالجذوجوبقايا،الساقطة

)فضلاتالروثعلىالأحرىالانواعبعضوتعيش،المنازل

(.الأعشابترعىالتيللحيواناتالصلبةالجسم

علىحياتهافيالغرابعيع!أنواعبعضتعتمد

الأنواعهذهمثلوتسمىالأشجار،خصوصاالحيةالنباتات

وقد،الأمراضيسب!الأنوأعهذهمنوالقليل.الطفيليات

.فترةبعدبهاتتغذىالتيالنباتاتموتتسبب

داخلفيالأخرىأغراباعيشأنواعبعضتنمو

نأدونأسطحهاعلىأوالحيةالخضراءالنباتاتجذور

الجذورالعلاقةهذهمثلوتسمىضرر.أيتسبب

الغرابعيع!منكلعلىبالنفعتعودوهي.الفطرية

الماءبامتصاصالفطريالعزليقومحيثالأخضر،والنبات

وفى،للنباتويمررها،التربةمنالمعينةالعناصروبعض

عيحقويقوم.الغرابعيشبتغذيةالنباتيقومالمقابل

مع(فطرية-)الجذرالعلاقاتهذهمثلبتكوينالغراب

والبلوطوالأرزيةالبتولاومنهاالأشجارمنالعديد

.أخرىونباتاتوالحوروالصنوبر

الناضجالغرابعي!يطلق.الغرابعيشينموكيف

تحملهاالتيالخفيفةالأبواعمنالملايينمئات،العادةفي

منالقليلفإن،ذلكمنوبالرغم.بعيدةمسافاتإلىالريح

والرطوبةالغذاءمنكافقدربهاأماكنفييسقطالأبواغ

.الحياةلمواصلة

فإنها،الأماكنهذهمثلعلىالبوغةتسقطوعندما

بعدالهيفاتستطيلثمهيفا،إخراجطريقعنالنموتبدأ

الغزلأخيراتكونحتىوتتفرعقمتها،منابتداءذلك

رأسبحجمعقدالفطريالغزلعلىوتتكون،الفوي

ستصبحالتيوهيبالأزرارالعقدهذهوتسمى.الدبوس

معالموتتضح.الغرابعيشمنم!صملةأفرادابعدفيما

الخياشيمالفورعلىوتتكونالزر،نموأثناءوالحاملالقلنسوة

بعدالحاملوينمو.للقلنسوةالسفليالسطحفيالأنابيبأو

المظلةمثل،القلنعسوةوتتفتح،سريعةوبصورةذلك

عنالخلاياا!شطالةمنالنموهذامعظموينتج.المفتوحة

عيشنمونشاطفيالسببهووهذاللماء.امتصاصها

وتصل.غزيرةأمطارفيهاتحدثواحدةليلةفيالغراب

بعدلهاارتفاعأقصىإلىأخراباعيم!فوياتمعظم

دمماعة.84-8حوالي

بعدوتتحللالغرابلعيشأسمريةاالأجساموتموت

فيغالبايستمرالفطريالغزلول!شأدواغها،إطلاق

فيالفطريالغزليستمرالحالاتمنكثيروفي.الحياة

.عديدةلسنواتالغرابعيشإنتاج

ذاتالمناطقبعضفيتلاحظ.السحريةالحلقات

حلقاتأو،خضرةالأكثرالحشائشمنحلقاتالحشائحق

عيشينموعامكلوفي.الحشائعشمنعاريةتربةمن

الحلقاتهذهوتسمىالدوائر،هذهحوافعندالغراب



عليها.ينموالتيالموادمنغذائهعلىيحصلالغرابعيش

)وفى،ميتةأخشابعلىدامعرابعيمقالعلياالصورةفى

.النباتاتحذورعلى(السفلىالصورة
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الفطريالغزللأنتكونت.الحقولأحدفىتنموالسحريةالغرابعيشحلقة

التىالعرابعيشأفرادوتكون.الحارجإلىمركزيةلقطةمنيسموالغرابلعيش

تدريجيا.تتسعحلقةالفطريالغزلهذامنتنمو

القديمةالأزمانفيالناساعتقدولقد.السحريةالحلقات

رقصهنأثناءالساحراتأقدامآثارهيالحلقاتهذهأن

ظنوأفقدتظهر،كانتالتيالغرابعيم!فطرياتأماليلا.

تعبناللاتىالساحرأتعليهاتجلسكانتالتيالمقاعدأنها

الرقص.من

الفطريالغزللنمونتيجةالسحريةالحلقاتوتتكون

نقطةمنالنموإلىالفطرممبالغزلويميل.التربةفى

فياخذةحلقةيكونمما،جمئالاتجاهاتوفيمركزية

لذلك،ونتيجة،الحشاشنموالفطريالغزليفرزهاالتي

أكثرمباشرةالفطريالغزلفوقالتيالحلقةتبدو

داخلالحشائشولكن.حولهاالتيالمنطقةمناخضرارا

يمتصالناميالفطريالغزللأنبمتموتقدنفسهاالحلقة

فقدولذلكبها،ينموالتيالتربةمنالغذائيةالعناصر

حافةداخلالعاريةالتربةمنسحريةحلقاتتتكون

السحريةالحلقاتحجميتسعأنالممكنومن.الحلقة

وأالتربةحرثيتملمإذا،عديدةلسنواتتستمروأن

سبيلوعلى.الفطريةالغصيناتنمويمنععائقيحدث

فيكولورادوفيالحشاشمناطقفىتوجدالمثال

قطرهايبلغسحريةحلقاتالأمريكيةالمتحدةالولايات

منتبلغالحلقاتهذهأنالعلماءويعتقد.م06حوالي

.عام003منأكثرالعمر

الغرابعيشانواع

وطائفة،الفطرياتمملكهإلىالغرابعيم!ينتمي

منفصائلإلىالطائفةهذهوتقسم.البازيديةالفطريات

حمسبوذلك،المشابهةالفطرياتوبعضالغرابعيش

علىالفطرياتعلماءيتفقولا.مشتركةتكوينيةصفات

عيشالفطرياتعلماءمعظمويعتبر.الفصائلهذهعدد

فيخياشيملهاالتيوهىأجاريكية،فطرياتإماالغراب

بهاالتيوهىبوليتيةفطرياتأو،السفليس!إلقلنسوة

بعضهاولكنسامغيرالفطرياتهذهمنوكثير.أنابيب

.سام

هما:شائعتينمجموعتينإلىالغرابعيشويقسم

للتمييزبسيطاختبارهناكوليس.سامة2-لممامةغيرا-
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الغرابعيشيتكاثركيف

لتكونالموعةوتعمو.الأبواغإطلاقطريقعنالغرا!عيشيحكاثر

الأررارتشبهأحساموتتكولىالليسيليوم.م!هايتكونمتفرعةخيوطا

والكسمولةالحاملممهليت!صدالزريتطهورفترةوبعد.الميسيليومع!

الممو.مكتملالعرابعيشويصبح

زر

لطريحيطص

براعأ

5؟
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نأيجبلاولذلك.الساموغيرالسامالغرابعيشبين

غيرأنهتماماتأكدواإذاإلاالبريالغرابعيشالناسيأكل

ضار.

000.2منأكثريوجد.السامغيرالغرابعيش

الفوياتأنواعوأشهرالسامغيرالغرابعيح!مننوع

وتتمالمائدي.الغرابعيشهوالسامةغيرالاجاريكية

وعندماالبلاد.بعضفىتجاريبشكلالنوعهذازراعة

وأبيضاءقلنسوتهتكونصغيراالمائديالغرابعيعقيكون

تتحوليكبروعندما.اللونورديةخياشيمهوتكون،معتمة

الغرابعي!أقرباءوأقرب.البنياللونإلىالخياشيم

فيالنوعهذاوينمو.الحقلىالغرابعيشهوالمائدي

ولكنهالمائديالغرابعيح!يشبهوهو.والمروجالمتنزهات

حجما.منهأكبر

الأجاريكيةالفطرياتمنأخرىأنواعثلاثةهناك

الغرابوعيش،السحريالحلقيغرابعيشهى،البرية

الحلقيالغرابعيقوينمو.المظلىالغرابوعيشالمحاري

ملاعبمثلالحشائشكثيرةالأماكنفىالسحري

وخياشيممعتمةأوصفراءكبسولةلهابأنوتتميز.الجولف

علىمجموعاتفيالمحاريالغرابعيشوينموبيضاء.

بقاياأوالمقطوعةالخشبيةالكتلخصوصا،الأخشاب

فينموالمظلىالغرابعيشأما.المقطوعةالأشجارجذوع

بهامدببةقلنسوةالنوعولهذا.الغاباتفيالأرضعلى

.طوقعليهرفيعاحاملألهاأنكماقمتها،علىبنيةقشور

تسمىالأجاريكيةالفطرياتمنعاديةغيرمجموعةوهناك

تتحولنضجهاعندالتيالحبريةالقلنسوةذاالغرابعي!

،قطرةقطرةتدريجياوتنصهرالأسودأطوناإلىخياشيمها

القلنسواتوتنموللحبر.بديلاالسائلهدااستعمالويم!س

الخريف.أواشبيعفيالحبرية

الأجاريكية.تتئالفطرياتفهياللبنيةالمجموعةأما

وتتميز.عديدةأنواععلىوتشتمل،الألوانزاهيةوهي

اللبنيةومنها.الخياشيمقطععندلبنيسائلبظهوركلها

لونذاتكلهاوخياشيماوقلنسوةحوامللهاالتىالزرقاء

جميل.أزرق

فىالبوليتيةالغرابعيعقفطرياتمنالعديدينمو

الغرابولعيعق.الأرضيةالكرةمنالشمالىالنصف

الأسودبينلونهاشعثاءقلنسوةالغابةعجوزلاسممالمعروف

وعيش.رماديةبيضاءأنابيبولهاقشورعليهاو،شماديوا

.بالحمرةمشوببنيلونهاهلاميةقلنسوةلهالزلقالغراب

سميكةقلنسوةفلهللأكلالمالحالبوليتأوالسبأما

بيضاء.سميكةوحواملمحمرةبنية

يظنالتي،السامةغيرالكبيرةالفطرياتمنوالعديد

فالفطريات.كذلكالواقعفيليستالغرابعيع!أنها

الأرفف،تشبهالأشجارجذوععلىنمواتتكونالقوسية

وكثيرلقلنسواتها،الداخليالسطحعلىأنابيبعادةولها

الإنائيةالفطرياتومجموعة.حوامللهليمىمنها

الشكلقمعيةقلنسواتولهاالغرابعيعقتشبهفطريات

خبراءإعجابحازالذي،الذهبيالإنائيالفطرومنها

يشبهفشكلهاالنافحة،الكراتفطرياتأما.الأطعمة

أصغربينحجمهاويتراوح،معتمأوأبيضولونهاالكرة

وعند.السلةكرةمنوأكبر،الجولفكرةحجممن

الكراتوتنفتح.وناعمةجافةأبواغهاتصبحالنمواكتمال

.الدخانمننفخاتيشبهفيماالأبواغوتخرجلمسهاعند

عيع!تشبهالتي،الأخرىالسامةغيرالفطرياتوتشم!

الغوشنةوفطرياتالعفنةالقرونفطرياتالغراب

طويلةحواملالعفنةالقرون)الموريلات(.ولفطريات

وتشبه.الأبواغتحوياللونمخضرةمخاطيةمادةيعلوها

حيث،المتحللاللحمرائحةالفطرياتهذهرائحة

الخاطية،المادةوتأكلالرائحةهذهإلىالحشراتتنجذب

أما.أخرىمناطقفيالأبواغوتنشرالطيرانتعاودثم

الفطرياتأحسنمنفهي)الموريلات(الغوشنةفويات
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لونا.أغمققمعيةوقلنسواتمعتمةحواملولهاطعما،

ونقرها.خطوطهافىالإسفنجقطعةتشبهوالقلنسوة

تحتللأكلالصالحةالفطرياتمنوهيالكمأةوتنمو

الزانمثل،معينةأشجارجذوربجواروتوجدالتربةسطح

.الغراببعيشالصلةقريبةليعستوهي،والبلوط

مركباتالنوعهذايفرز.السامالغرابعيش

عيشأنواعومعظم.الذيفاناتتمسمىسامةكيميائية

ولكنهاأكلها،عندللناسالوفاةتمسببلاالعسامةالغراب

الاضواباتبعضأووالصداعوالإسهالالدوارتسبب

الأنواعمنفقطالقليلإلاالوفاةيسببولا.الأخرى

تظهرلافقدالأنواعهذهما،شخصيأكلوعندما.السامة

الأعراضوتشمل.ساعاتعدةبعدإلاعليهالمرضأعراض

وتتلف.والوهنالشديدوالتقيؤالبطنفيآلاماالأولى

الاخروبعضهاالكبد،السامالغرابعيع!ذيفاناتبعض

يأكلالتيالحالاتمعظمافىالوفاةوتحدث.الكليةيهاجم

لهمتوفرتإذاإلا،السميةالشديدالغرابعيشالناسفيها

الفورية.الطيةالعناية

مجموعةإلىالمميتةالغرابعيشأنواعبعضتنتمي

منكلالأنواعجميعفيويوجدالأمانيتات،تسمى

منا!لدمرا!للاكالمسمىالغرابوعيعق.والطوقاللفافة

الصيففيوينموتمامااللونأبيضالأمانيتاتمجموعة

.الناسمنالعديدموتإلىسمومهأدتوقد،والخريف

هوالأمانيتاتمجموعةمنالاخرالغرابعيشوهناك

وأزاهيةصفراءقلنسوةالعادةفيوله،الأجاريكيالذباب

اشتق.قمتهاعلىبيضاءثآليلوجودمعحمراءأوبرتقالية

يقومحيث؟الذبابقتلفىاستخدامهمنالنوعهذاالمسم

الذيالذبابلجذبالغرابعيشفوقاسمكربرلقالناس

يأكلونكانوا،الفايكنجأنيروى.بهيتغذىعندمايموت

يسببالذيالأجاريكيالذبابفطرمنقليلةكميات

شسجاعةأشدالغزاةجعلكاالفكر(،)اضطرابالهلوسة

الأعداء.مدنلإحدىمهاجمتهمعندووحشية

فيالغرابعيع!يساعد.الغرابعيشأهمية

تحلليسببفإنهينمو،فعندما،للإنباتالتربةإخصاب

الغذاء.علىيحصلأنأجلمنعليهايعيمشالتيالمواد

حيث،التربةفىالمهمةالمعادنإطلاقالعمليةهذهوتسبب

سليما.وبقائهنموهفيالمعادنهذهالنباتيستخدم

الحشراتلغذاءمهمامصدراالغرابعيم!ويعتبر

السنجابيقومالشماليةالبلدانوفي.الصغيرةوالحيوانات

أفرععلىووضعهالصيففيالغرأبعيشبجمع

الشتاء.فىليأكلهمخزنايتركهثم،ليجفالأشجار

كما،السلطةفيطازخاالغرابعيشالناسيأكل

وصلصةواللحوموالبيضالمرقطعملتحسينيستخدمونه

ويصعب.الأخرىالأطعمةوبعضوالحساءالمعكرونة

طعمهإنيقولفبعفالناس.الغرابعيع!طعموصف

البندقكطعمأومرطعمهإنيقولالاخروبعضهم،معتدل

تشبهالغرابعيشرائحةإن:الناسبعضيقول.الفلفلأو

)ب(،فيتامينبمجموعةغنيالغرابوعيع!.التربةرائحة

والحديد.والفوسفورالبوتاسيومبعناصروكذلك

فىالمهمةالصناعاتمنالغرابعيشزراعةتعتبر

معظموتزرع.واليابانالصينمثل،البلدانبعض

حيث،خاصةمحميةبيوتفىالغرابعيم!فطريات

تعتبر.والرطوبةالحرارةبظروفالمزارعونشحكم

الجوبسببالغرابعيع!لزراعةمثاليةأيضاالكهوف

الثابتتين.والرطوبةالبارد

أوروبافيكبيرةبكمياتالغرابعيشويجمع

منالأنوأعأييعرفونلاالذينللناسويمكن.الشرقية

منالإرشادعلىيحصلواأن،للأكلصالحالغرابعيش

ويتمفيها.يعيشونالتىالمناطقفىخاصةمحلات

تجهـالتيالغرابعيشكمياتمعظمتخليلأوتجفيف

علىالحصولشعذرعندماالشتاءأشمهرخلالتؤكلثم

الطازجة.الخضراوات

.ةالكمأ،الفطريات:أيضانظرا

التيالتاريخيةال!ثاربهاالعربيةبالإماراتمدينةالعين

ترجعإذ،بالتاريخالإماراتأبناءاتصالعمقتؤكد

أبحاثوأكدت،.مقسنة4؟...إلىالتاريخيةاثارها

الذيالقديمة)العيون(الأفلاجأحدوجودالاثارعلماء

يرفييستخدمكانإذبألممرهابمالعربجزيرةعرفته

الذيالحضاريالمستوىإلىيشيرالذيالأمر،المزروعات

ممارستهموفي،الرينظماستخدامفيالمنطقةأبناءبلغه

التيبالأرضالزراعياستقرارهميؤكدمما،للزراعة

معها.تعايشوا

البقايامنالعديدعلىيحتويمتحفاالعينوتضم

سكانهامارسوكيفتاريخهاتحكيالتىالقديمةالأثرية

منبالعديدالعينتتميز.كذلكوالتجارةالزراعةحرفتي

أراضيتحميكانتالتيوالحصونكالقلاعالثابتةالاثار

المنطقة.

عبرالحديثةالحضاريةوقفزاتهابحاضرهاالعينوتتألق

تسيركماالإمارأتجامعةتضمالتىفهى،قليلةسنوات

مستقبلهنحوالوطنوخدمةوالتعمير،البناءركبفي

م0002عامحتىمستقبليمخططللعينوضع.الافضل

والحضاريةوالعمرانيةوالرأسيةالأفقيةتوسعاتهاشمل

،الإماراتانظر:أيضا.والاقتصاديةوالصناعيةوالسياحية

ريخ.تا،الإمارات
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العين

أءاأحااد!صشفعضوأه!اوتعدالإبصار،عضوالعين

في-نفعلهشيءكلفيغالباأعينناونستخدمحولنا.

وممارسةوالتلفاز،فلامالأومشاهدةوالعملالقراءة

الإبصارويعدأ!ا.لاحصرأخرىأنشطةوفي،الألعاب

حثرأالعمىأضاسامنحضيرويخشىلدينا،الحواسأغلى

آخر.عجزأيمن

ويوجدللضوء،حساسةأعضاءالحيواناتولمعظما

أرريداناأرالهلاميأصسمكامماث،اللافقارياتعندأبسطها

الحلايامنصغيرةمجموعاتمنوتتكون،المسطحة

وللحشراتالجمسما.سطحعلىالموجودةللضوءالحساسة

الحر!صة.تتبعتستطيعوبها،مركبةعيونوالقشريات

ت!صينعلىقادرةوهيتعقيداأكثرالفقارياتوعيون

.لصورةا

فقط،ملم25حواليالبشريةالعينمقلةقطرويبلغ

مثلجدا،البعيدةالأجسامرؤيةالعينتستطعذلكويم

وفي.الرملحبةمث!!الصغر،المتناهيةالأجسامأوالنجم

البعيدةأضقطةابينبسرعةبؤرتهاتعديلالعينإمكان

كانلوحتىبدقةجسمأيصوبالعينوتتجه.والقريبة

حركة.حالةفيالرأس

أ!سوءاترىأ!صها،حقيقةالأجساملاترىوالعين

أضوءافيالع!تترىأنويم!شمنها.الصادرأوالمنعكس

أظلامافيلاترىلكنها،الخافتأ!سوءاوفيالساطع

نسيجخلالمنالعينإلىالضوئيةالأشعةوتنفذ.التام

كهربائية.إشاراتإلىالأشعةالعينوتحول.شفاف

علىيفسرهاالذيالدماغإلىالإشاراتهذهوترسل

مرئية.صورشكل

أجزاءوتناقشالإنسانبع!تأساساالمقالةهذهوتختص

العنايةثموأمراضها،العينوعيوب،ترىوكيف،العين

العديدعيونأضفصي!!باالمقالةمنالأخيرالجزءويصفبها.

.الحيواناتمن

لعيناءجزاأ

مخروطيحمايةتجويفداخلالعينمقلةتصتقر

أجضاؤهوتكون،العينمحجريسمىالجمجمةفيالشكل

الدهنيةالأنسجةوتحيط.الوجنيوالعظمالحاجبالعليا

كما.الإصاباتمنوتحميهاالعينبمقلةالعينمحجرداخل

محجرداخلبسهولةالدورانفيالعيناللينالنسيجيساعد

التينفسهاأطريقةباالعينعضلاتستوتحرك.الحين

المتحركة.الدميةأجزاءالخيوطبهاتحرك

والغددالعينجفونللعينالخارجيةالأجزاءاتشط.

العينمقلةجداروي!صن.الدمعىالكيسوالدمعية

البقعة2-والقرنيةالصلبة-أ:طبقاتثلاثمننسيجا

شفافةمادةالجدارهذاداخلويوجد.الشبكية3-العينية

المادةهذهوتشغلالزجاجى،الخلطتسمىأغواماهلامية

شكلحفظعلىتساعدوهي.العينمقلةمن08%نحو

المقلة.داخلالضغطوحفظأمح!تا

العين.مقلةمقدمةالجفونتحمي.الخارجيةالأجزاء

حتىالأخرىوالأجسامالغبارالجفونأهدابوتححب

وأ-العينأماممفاجئةحركةأيوتسبب.أب!الاتدح!

لافعلرد-الجفونطرف،الجفنأهدابيلمسشيءأي

للحماية.إرادي

التي،الملتحمةهوغشاءالداخلمنالجفونويبطن

انحماط،وتفرز.للعينالأبيضالأماميالجزءمقدمةعلىتمتد

كما.العينمقلةاحتكاكيحففلزجشمفافسائلوهو

جعلفيتساعدالتيالدموعبعضأيضاالملتحمةتفرز

الدمعية.الغددتنتجهاالدموعغالبيةل!ش،نظيفةالعين

كللمحجرالعلياالخارجيةالحافةعندالدمعيةالغدةوتقع

!تص!!

مقلةلوقتوجدالتيالدمعيةالعددلوساطةالدموعتفرزالإن!انعين

الكيسإلىتؤديقناةفيتص!تمالعينالدموعتسمل.العير

الأل!.داحلإلىيؤديممرحلالالكيصهداسالدمعويمر.الدمعى



973العين

وتمالللتحمة.يسمىالصلبةيغصغشاءو!جد.الملونةوالقزحيةالبيضاءالصلبةمنالمرئيةالعينمقلةأحزاءتتألف!لعيناءجزاأ

والمثبكية.الزجاجىالخلطتس!ىمادةالعينمقلةداخلوتوجد.الهدبيبالجسمالعدسةوترتبط.القزحيةأمامالقرنية

.البصريالعصببوساطةالدماغإلىتنتقلكهربائيةإشاراتإلىالضوئيةالأيتحعةبتحويلتقوماللشميةتحتتقعالتي

أشدها.علىفيهاالرؤيةتكونالتيالممطقةهي-الصفراءالبقعةفينقطةوهي-المركزيةوالنقرة

يدخلالذيالصوءمقدارينظهمالمؤبؤتسمىمدورةفتحةللقزحية

الضوءوفي.الحافتالضوءديالبؤبؤالموسعةتفئالعضلة.العين

المؤبؤ.فتحةبتضييتىأعاصرةاالعضلةتقومالشديد

الجفونفإن،عينيهالشخصيطرفمرةكلوفيعين.

وتنساب.والدموعالخاطمنرقيقةطبقةالعينعلىتنشر

هذهوتؤدي.الجفونفيدقيقةقنواتفيالسوائلهذه

الحافةعندمحفظةوهو،الدمعيالكيسإلىالقنوات

الخاطخروجوشم.عينكللمحجرالسفلىالداخلية

الأنف.داخلمسمارطريقعنالدمعيالكيسمنوالدموع

يساعدالبكاءمنانتهىشخصأيأنففيالنفخفإنولذا

.الزائدةالدموعكمياتتصيريفعلى

تكونمتينةأنسجهمنتتركبان.والقرنيةالصلبة

الصلبةوتغطي.صلابةفتعطيهاالعينلمقلةالخارجيةالطبقة

القرنيةتغطيبينما،العينمقلةأسداسخمسةحوالي

ولها،العينمنالأبي!الجزءالصلبةوتمثلتقريبا.اسمدس

منالرغموعلى.والملمصالقوةفياللينالجلدخاصية

نأإلا،الصلبةجدارعلىالدمويةالأوعيةمقالعديدظهور

تحتويولا.الملتحمةمنجزءايعدالأوعيةهذهمعظم
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جافةوهي.الإطلاقعلىدمويةأوعيةأيةعلىالقرنية

مقدمةفيالقرنيةوتقع.شفافةفإنهالذلكونتيجةنسبيا،

مقلةدخولمنالضوئيةالأشعةوتمكنأطعين،الملونالجزء

العين.

مقلةجدارفىالمتوسطةالطبقةهوالعنبي.السبيل

الخلف:إلىالأماممن!طأجزاءثلاثةمنوتتكون.العين

المشيمية.3-الهدبيالجسم2-القزحية-أ

لونهاويرجع.القرنيةخلفيقعملونقرصالقزحية

لونويزداد)القتامين(.الملانينتسمىبنيةسوداءمادةإلى

سطحمنأكثراقتربأزالملانينزادإذاسواداالقزحية

العيونفيأكثرالملانينيكون،المثالسبيلعلى.الأنسجة

الزرقاء.العيونفيهوعما!السطئإلىوأقرب-البنية

أضوءايمتصفإنه،الحقزحيةاللودالملانينمنعجانبوإلى

واضحة.غيررؤيةيسببأوالعينيبهرربماالذيالشديد

ألوانهما.والشعرالجلدتعطىاكتىنفسهاالمادةهووالملالين

جلدلهموهؤلاءمنعدما.أوقليلأالمهقعندالملانينويكون

قرنفلية-رماديةوقزحياتأبيف،وشعر،اللبنيشبهأبيض

ولذاللضوء.الحسامحيةشديدةعيونهموتكونما.نوعا

الأمهق.انظر:جدا.ضعيفةرؤيةلديهمالمهقفمعظم

يشبهوهوالعينبؤبؤتسمىدائريةفتحةالقزحيةوتتوسط

العين.تدخلالتيالضوءكميةالبؤبؤوينظماسحوداء.الدائرة

العينبؤبؤحجمتعديلفىالقزحيةفيعضلتانوتتحكم

المودمعةالعضلةتقومحيثتلقائياالمناسبالضوءلمستوى

نأيم!-ت،ا!ةالحاهذهوفي.الخافتالضوءفيالبؤبؤبتوسيع

الضوءفيأمااضوء.امفىمم!سقدرأكبرالعينيدخل

الضوءلتمنعالع!تبؤبؤتضيقالعاصرةالعضلةفإنالشديد،

تنظرعندماأيضاالبؤبؤيضيقكما.العيندخولمنالشديد

واضحة.صورةتت!صنلكىقريبجسماإلىالعين

البلوريةبالعدسةولمجصلبالقزحيةيحيطالهدبيالجسم

القزحيةخلفالعدسةهذهوتقع،قويةأليافبوساطة

الشكلفىالأسبرينقرصالعدسةزتشبه.مباشرة

وجودعدمبسببشفافيتهافيالقرنيةتشبهكما،والحجم

عضلاتوتقومأيضا.نسبياجافةوهيبها،دمويةأوعية

وينتج.العدسةلشكلالدائمةبالتعديلاتالهدبيالجسم

تغيروقتأيفيواضحةمرئيةصورةالتعديلاتهذهعن

ويفرز.والبعيدةالقريبةالأجسامبينماالرؤيةالعينفيه

المائي.الحلطيسمىشفافامائياسائلاالهدبىالجسم

منويقللليغذيهماوالعدسةالقرنيةبينالسائلهذاويوجد

باستمرار،المائيالخلطالهدبيالجسمويفرزاحتكاكهما.

أخدودعندالصرفشبكةإلىالقديمالسائلفيتسرب

بعدليسيروالصلبةالقرنيةالتقاءعنديقعإسفنجىدائري

الرقبة.أوردةإلىالعينمقلةأوردةحلالذلك

ورقوتشبه،العنبيالسبيلخلفيةتكونالمدنسمده

وتحتوي.وملمسهشكلهفيالأسودبالحبرالترشئالمشبع

الدمويغذي.الدمويةالأوعيةمنالعديدعلىالمشيمية

للقرنية.الخارجىالجزءالمشيميةمنالقادم

العين.مقلةلجدارالداخليةالطقةتشكل.الشبكية

الخلاياوتمتص.المبللالشفافالرقيقالورقمثلهشةوهي

إلىلتحولهاالضوئيةالأشمعةالشبكيةفيللضوءالحساسة

الحساسةالخلاياهذهمننوعانوهناك.كهربائيةإشارات

الخلاياهذهسميتوقد.نحاريطواالعصيهماللضوء

عصامليون021حوالىبالشبكيةويوحدأشكالها.على

.مخروطملاي!ت6وحواكط

العصيفي(ملونة)مادةالصبغةمنصغيرجزءويمتص

الشبكية.علىالساقطالضوءمنالكمياتأقلوالخاريط

الأرجوانأورودوبسنبصبغةالعصيفيالصبغةوتسمى

أكثرالمحاريطوعدد.كهربائيةإشاراتإلىوتحولهاالضوءألتحعةتمتصوانحاريطالعصيتسمىحلاياللشمكيةالشبيهةتركيب

الأليافوتربط.المركزيةالمقرةفىأيضاتتركزالمحاريطأنكما،الشبكيةمنالمركزيالحرءفيالعصيم!

.البصريالعص!لتمنمكلببعصلعصهاوالمحاريطبالعصيالمتصلةالعصبية

-السصريالعصصإلى

كا*
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اللوندرجاترؤيةمنالعينتمكنوهذه،البصري

ثلاثةوتوجد.الخافتالضوءفيالرؤيةومن،الرمادي

الألوانرؤيةمنالعينتمكنالخاريطفيالصبغاتمنأنوأع

الصبغةوتمتص.الساطعةالإضاءةفيواضحةوالصور

اللونالخضراءالصبغةوتمتص،الأزرقاللونالزرقاء

الأحمر.اللونفتمتصالحمراء،الصبغةأماالأخضر،

.لونمائتيمنأكثرتصنيفمنالصبغاتهذهوتمكننا

دائريةمساحةالشبكيةمركزمنبالقربوتوجد

منأساساالصفراءالبقعةوتتكونالصفراء.البقعةتسمى

إليهاتتجهالتيللمناظرواضحةصورةوتعطي،مخاريط

منالباقيويعطي.الجليالضوءفىخاصة،مباشرةالعين

رؤيةمنالعينينتمكينيعنىوهذا،الطرفيةالرؤيةالشبكية

هذافيويقع.الأمامإلىتنظرانبينماالجانبيةالأجسام

أكثرالعصيأنوبما.العصيمعظمالشبكيةمنالجزء

أغلبفييمكنفإنه،الظلامفيالخاريطمنحعساسية

كانتلوحتىبوضوحالشاحبةالأجسامرؤيةالأحوال

نجمجانبإلىفالنظر.مباشرةنحوهالاتتجهانالعينان

الذيالشبكيةجزءعلىتقعصورتهيجعلمثلا،خافت

الضوءفيرؤيةأفضلفيعطي،العصيمعظمعلىيحتوي

الضعيف.

مركزعندوالخاريطالمتصلةالبصريةالأليافوتترابط

حوالىمنيتألفالذيالبصريالعصبمكونةالشبكية

مقلةيصلومرنغليظكحبلويعمل،الأليافمنمليون

والشبكيةالبصريالعصبيعد،الواقعوفي.بالدماغالعين

الإشاراتالبصريالعصبويحمل.للدماغامتدادين

هيئةعلىالدماغفيفسرها،الشبكيةعنالناتجةالكهربائية

مرئية.صورة

بالعينالبصريالعصبفيهايلتقيالتيالنقطةوتعرف

ولذلكمخاريط،أوعصىبهاتوجدولاالعماء،بالبقعة

البقعةشخصأيلايلحظ،العادةوفيبالضوء.لاتتأثر

العينينأنكماجدا،صغيرةمساحةتغطىإنهاإذالعمياء

شيءأيفإن،ذلكإلىوبالإضافة.دائمةسريعةحركةفي

.الأخرىالعينتراهالعينينلإحدىالعمياءالبقعةلاتراه

العمياء.البقعةانظر:

نرىكيف

مرئيةصورةتتكونأنأجلمن.البؤريالتركيز

فيالضوئيةالأشعةتجمعأنالعينعلىيتعين،واضحة

منالمنعكسةالضوئيةالأشعةولكن.الشبكيةعلىنقطة

نحوبعضهابطبيعتهالاتتحركعنهاالصادرةأوالأجسام

تقريبا.متوازيةوتتحركتنتشر،ذلكمنبدلاولكنبعض،

والعدسة،القرنيةأي،البؤرةبتركيزالمعنيةالأجزاءتقومولذا

بتوفيرالقرنيةوتقوم.بعضاتجاهفيبعضهاالأشعةبثنى

الأشعةتمرأنوبعد.العين)انحناء(انكسارقدرةمعظم

خلالمنمارةالعدسةنحوتتجه،القرنيةمنالضوئية

بعضهاتجاهالأشعةالعدسةوتحني.العينوبؤبؤالمائيالخلط

إلىوصولهاوحتىالزجاجيالخلطخلالمرورهاقبلأكثر

،الأجساممنالصادرةالضوئيةالأشعةوتتجمع.الشبكية

المركزيةالنقرةعندنحوهامتجهتينالعينانتكونوالتي

المساحةتعدالصفراء،البقعةمركزفىصغيرةنقرةوهي

عنالصادرةالضوئيةالأشعةأماالإبصار.لحدةالخصصة

منأخرىمساحاتعلىفتسقط،الجانبيةالأجسام

الشبكية.

عدلتكلما،ثابتةبمقاديرالعدسةأنكسارقدرةوتتغير

وذلكعنها.والبعيدةمنهاالقريبةالأجسامبينبؤرتهاالعين

تكونالقريبةالأجعساممنالصادرةالضوئيةالأشعةلأن

منالصادرةالأشعةفيهتكونالذيالوقتفى،منتشرة

علىشحتموبالتاليمساراتها.فيمتوازيةالبعيدةالأجسام

تتج!إلأشعةلكيأكبرانحناءقدرةتوفيرالعدسة

الإضافيةالقدرةهذهوتنشأ.القريبةالأجسامعنالصادرة

العملية،هذهوفي.التكيفتسمىعمليةخلالمن

ترتخىوبالتاليالهدبيالجسمعضلاتإحدىتتقلص

لذلكونتيجة.والعدسةالهدبيالجسمبينالموصلةالألياف

أما.وسمكااسحتدارةأكثرتصبحإذالعد!سةقدرةتزداد

الجسمعضملةفإن،البعيدةللأجسامالعينتنظرعندما

المتصلةللأليافشدهذاعنينتجعوبالتالي،ترتخيالهدبي

السببولهذاانبساطا.اكثرالعدسةفتصيربالعدسة

القريبةللأجسامواحدةصورةتكونأنالعينلاتستطيع

نفسه.الوقتفىوالبعيدة

ومعرفةالمسافةتقديرعلىالمقدرةهو.العمقإدراك

الةوعدسةالعينعدسةنظامويتشابه.الأجسامسمك

الصورتشبهوبالتالي،معكوسةصورةتكوينفىالتصوير

علىالمتكونةالصوركبيرحدإلىالشبكيةعلىالمتكونة

ومنأسفلإلىأعلىمنمقلوبةفالصورةالتصوير.آلةفيلم

الصورفيكمامنبسطةالصورةوتكون.اليمينإلىاليسار

هيكماالصورالدماغيفسر،ذلكمنوبالرغم.الضوئية

صورةتفسيرعلىالدماغمقدرةوترجعحقيقتها.في

خبرةإلىوبعمقها،معكوسةوغيرمعتدلة،الشبكية

.مولدهمنذالفردتصاحب

تسمىنقطةعندللعينينالبصريانالعصبانويلتقى

التمطلبوفي.الدماغقاعدةفىالبصريالتصالب

عين،لكلالعصبيةالأليافأنصافتتعاكس،البصري

منجانبكلويستقبل.الأخرىالعينأليافمعوتترابط

الأليافوتدخل.العينينكلتامنمرئيةرلممائلالدماغ
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الأيمناالجانبإلىعينلكلالأيمنالنصفمنالعصبية

الأجساممنمرئيةرسائلالأليافهذهوتحمل.للدماغ

منالعصبيةالأليافوتدخل.الشخصيسارعلىتقعالتي

للدماع.الأيصرالجانبإلىعينل!ولالأيسرالنصف

تقعاكتىالأجساممنمرئيةرسائا!الأأجافهذهوتحمل

الدماغمنجانبأيضررفإنولهذا،.الشحصيمينعلى

الجانبفيللشخصالرؤيةمجالضعفينئكلنه

.ورمأوضربةنتيجةأضرراهذايحدثوقد.المعاكس

سم.،6ءبحواليبعضهماعنالعينينمركزاويتباعد

قليلا،مختلفةزوايامنالأشياءعينكلترىالسببولهذا

تمثي!!ويمكنما.نوعامختلفةرسائلالدماغإلىوترسل

العينتركزكيف

الحسمايع!صر.البعيدةالرؤية

تاالصوءأيتمعةيصدرأوالبعيد

دحولهاعدتقريبامتواريةتكون

لتىوالعدسةالقرليةتقومر.الع!!

بحيثبعصلحوسعضهاالأشعة

وتش!سلااصتمب!صيةاإلىمعاتصلاد

واصحة.صورة

الحسميعكس.القريبةالرؤية

اكتيالضوءألتحعةيصدرأوالبعيد

لذأن،اع!تادخولهاعدتششر

ترأ!قوةإلىالأمريحتاخ!

أعدسها!تقوموج!عها،الأشة

أكترن!طهافيصبحالمه!ةبهذه

تدعىعحليةفيوكسم!صادائرية

العين.تكيف

واحدةبعينأولآقريبجسمعلىبالتركيزالاختلافذلك

الصورةوترى.الأخرىالعينلقفلذلكبعدثم،مقفلة

الدماغويضعقليلا.مختلفبشك!!عينب!ط-ا!رئية

أيضايسمىوالذي،بالعمقالإدراكويعطىمعا،الصورتين

المتكونةوالصورةالأبعاد.ثلا!نيةالرؤيةأوالمجسمةالرؤية

ذلكمسافةتقديرالدماغويستطيع،وشكلسمكلها

الجسم.

معاالعينانتعملأنللعمقأطيعياالإدراكويتطل!

هذهفي.الاندماجأوبالعينينالرؤيةتسمىعمليةفي

الضوئيةالأشعةتقعبحيثالعينينالعضلاتتحركأحمليةا

شبكية.لكلالمناظرةالنقطةعندماجسممنالقادمة

العدسة

،،3الضوءاشعة

القرنية-

صةالعد

13الضوءاضعة

الحكمقدرةهو.العمقإدراك

المواد.وسمكاطسافةعلى

لعيدتيرالعيمينكودإلىوبالسص!إ

كلا!إنقليلالعصادعضهماعن

راويةمرالحسمترىمنه!ا

كلترسلوهكداشليلا.محتلفة

الدماع.إلىمختلعةرسالةعين

العصيةالأاجا!ابعضوتتقاطع

التمالبعدعينكلفي

ك!!يتسلموهكداالبصري

كلتامررسالةالدماعسحانب

إلىللتوصلويحمعهماالعينين

للحسم.العميقالإدراك

عص!بصري

-االيسرىالحير

احث!ئيمر-!!!يو

التصالبا

ا!اليسىالعين

بصريعمص
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قليلاتتجهانالعينينفإنالمرئى،الجسميقتربوعندما

فإنهمابعيد،لجسمالعينينمشاهدةوعند.الداخلنحو

المرئيتانالصورتانتقعلمفإذا.متواز!ينتكونانماغالبا

تكونانفالصورتان،شبكيةكلفيالمتناظرتينالنقطفنعند

الدماغيهملأومزدوجتينتبدوانأوواضحتينغير

إحداهما.

وفيالعيغين،إحدىفيأقوىالمرئيةالرسائلوتكون

الناسومعظم.الأشخاصأغلبعندالدماغجوانبأحد

اليديمينييمثلتماماالرؤيةيسارىأوالرؤيةيمينيىيكونون

الاخرىعلىعينايفضلونمثلا،،فهم.اليدويساريي

البندقية.أوالتصويرالةفيالنظرعند

ال!ن.بؤبؤجزئيافيهيتحكم.والظلامللفوءالتكيف

رأسصغرالعينبؤبؤيصغرقدالشديد،الضوءوفي

الشديد.بالضوءالانبهارأوالضررمنالعينفيمنع،الدبوس

كاملا،القزحيةاتساعتقريبايصلحتىيتسعالظلاموفى

فىيحدث،ذلكومعالضوء.منممكنقدرأكبرفيمرر

.والظلامللضوءالتلاؤممنالمهمالجزءمعظمالشبكية

الأشعةالشبكيةومخاريطعصيصبغاتوتمتص

.أوفيتامينبروتينمنالصبغاتوتتكون.الضوئية

ويمكنألوانها.إعطائهافيالصبغاتأفيتامينويساعد

البناءالضوءويغيرالضوء.امتصاصمنالصبغاتاللون

فيبيضاءالألوانويجعلأ،لفيتامينالكيميائى

يوصلهاكهربائيةإشارةالعمليةهذهوتولد.الصسبغات

ينتقلبيضاء،الصبغاتتصيرأنوبعد.البصريالعصب

بالظهارةيعرفالشبكيةداخلجزءإلىأفيتامين

الكيميائيبناءهالفيتامينويستعيد.المصبوغةالشبكية

للعصييعودثم،المصبوغةالشبكيةالظهارةفىالأصلي

ويكونالبروتينبجزيئاتيرتبط،وهناكوالخاريط،

.جديدةصبغات

ممكنالتيالصبغةوهي-الرودوبسينتجديدويحدث

وبعد.الظلامفيكثيرا-الخافتالضوءفيالرؤيةمنالعين

لنفإنهماحالأ،الساطعللضوءمباشرةالعينينتعرض

تبيضبسببالخافتالضوءفىجيداالرؤيةمنيتمكنا

3و.01بينماالرودوبسينتجديدلييستغرق.الرودوبسين

وخلال.تبييضمنحدثمامقدارعلىمعتمدا،دقيقة

.الظلاممعالعينانتتأقلم،الفترةهذه

الحادةالرؤيةتهيئالتيالخاريطصبغاتوتستغرق

فيالرودوبسينمنأقلوقتا،الساطعالضموءفي

عماأكثربسرعةالساطعللضوءالعينانوتتأقلمالتجديد.

إلىالظلاممنالتكيفويعتمد.الظلامفيلهايحدث

العصبيةالخلاياداخلالتغيراتعلىكبيرةبصفةالضوء

للشبكية.

العينعيوب

ولاتعالجشميوعا.الجسديةالعللأكثرالعينعيوبتعتبر

باستخدامطبيعياالبصرجعليمكنولكن،العيوببعض

يقربماويستعمل.اللاصقةالعدساتأوالعيننظارات

وأنظاراتالمتقدمةالدولمنكثيرسكاننصفمن

منهم%ا.منأكثرفإنهذا،ومع.لاصقةعدسات

جذا.شديدةعيوبهملأنالعاديالمستوىدوننظرهم

النظرطول2-الحسرأ-الشائعةالعيوبمعظموتتضمن

.الألوانع!5-الحول-4اللابؤرية3

غيربرؤيةوشصفالنظرقصرأيضاويسمىالحسر.

القريبةالأجسامرؤيةتظللكن،البعيدةللمسافاتواضحة

حالاتمعظموفي.الحادةالحالاتباستثناءواضحة

للخلف.الأماممنجداطويلةالعينمقلةتكونالحسر،

الأجساممنالصادرةالضوئيةالأشعةتتجمعلهذا،ونتيجة

الأشعةامتداديصلوعندما.الشبكيةوصولهاقبلالبعيدة

ذاتالعيننظاراتوتصمحح.ضبابيةصورةيكونللشبكية

معظمالمقعرةاللاصقةوالعدساتالمقعرةالعدسات

معبعضهاالضوئيةالأشعةمساربتجميعالحسرحالات

فىرقيقةالمقعرةالعدساتوتكون.الشبكيةعلىبعض

النظر.قصرانظر:.الأطرافعندوسميكةالمنتصف

فيويحدثالبصرمدأيضايسمىالنظر.طول

منالعينمقلةفيالشديدالقصربسببالحالاتمعظم

الأشمعةفإن،العينعدسةتتكيفلمفإذا.للخلفالأمام

الشبكيةإلىتصلالبعيدةالأجساممنالصادرةالضوئية

العينعدسةوتظل.واضحةغيرصورةمسببةتجمعها،قبل

عندسمكاأكثروتصبح،البعيدةالرؤيةعندمستويةالعادية

الشبكية.علىالأشعةتتجمعحيثالقريبةالأجسامرؤية

عدسةتكونأنفيجبالنظربطولالمصابةالعينفيأما

تستقبلوحينئذ.البعيدةالواضحةالرؤيةعندسميكةالعين

لكن.البعيدةللأجسامواضحةصورةالنظرالطويلةالعين

شكللتعديلالهدبيالجسملعضلاتالدائمالاستخدام

بالإضافة،صداعأوبصريإجهادإلىيؤديربماالعدسة

الرؤيةترىلكيالتحدبالعدسةا!متطاعةعدمإلى

وأ،للنظاراتالمحدبة،العدساتوتعالج.القريبةالواضحة

العدلمساتوتكونالنظر.طول،المحدبةاللاصقةالعدسمات

انظر:.الأطرافعندمنهاالمنتصففيسمكاأكثرالمحدبة

النظر.بعد

ماالأعمارتتراوحعندماالإنسانعينعدسةتيبسيبدأ

وتسمى،التحدبعلىمقدرتهاوتفقدسنة،هو.04بين

الناسكلتقريبابهاويتأثرالنظر،قصوالحالةهذه

سنالإنسانبلوغوعند.والشيوخالأعمارمتولمحطي
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هدهمعالحةبالإمكادوليس.واللالؤريةالنظروطولالمقرقصروتتصمىشيوغاالحسميةالاضطرالاتأكترم!العيرعيو!العينعيوب

الجراحة.طريقعنوأحيانااللاصقةالعدساتأوالع!!لظاراتباستحداما!ضعاتصحيحيمك!ألهعيردائما،العيو!

س!ث-الشمكية

،

الضوأشعة

!!سسمىأشعة

؟الشمكية

!.كأيهالضو!

مقعرةعلىسة-

-
ص!-المتس!سية

ء!سسالىء

كل!!سسسأشعة

الضوءالشكية"

!-+؟3،/جم!

كا!-؟جيءسك!
-المتسكية

!-

!!صر
احئم!صه-ث-ا

سص،4

بةمحلىعدسة

الضوءأشعة

ائضر!

نيةسطواأ

يحدتالنظر()قصرالحسر

الاتيةالضوءأشمعةتلتقيعدما

إلىتصلأدقمللالعينلعدعر

لعدعنالرؤيةوتكون.الشبكية

قر!.عنوحادة،معتمة

باستحدامالرؤيةوتصحح

مقعرةعدساتداتلظمارات

مقعرةلاصقةعدساتأو

الشحكجة.إلىالأشعةتوصل

دحلتإذايحدتالنظرطول

!مالآتيةالضوئيةالأشعة

خلصالعينالبعيدةالأحسام

كثيروفيالتقائها.قبلالشبكية

إصلاحيمكنالحالاتم!

البعيدةللرؤيةالوضئبالعدسات

القريبةللرؤيةوليسالواضحة

نظاراتوتستعمل.أ!اضحةا

محدبةلاصقةعدساتذات

.العرضلهذا

كاتإداتحدتاللابؤرية

تأتيلاجميعهاالضوئيةالأشعة

ال!يى.فيواحدةنقطةإلىمعا

اللابؤريةحالاتومعظم

القريبةالرؤيةعتمةدىتتسبب

تصحيحويمكن.والمعيدة

داتلظاراتلاستحدامالعيو!

عدساتأوأسطوانيةعدسات

أسطوانية.لاصقة
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بصعوبة.وتتكيفمرونتهاكلالعدسةتفقدالستين

الأعمارمتوسصالناسمعظميحتاجالنو،قصووبسبب

فإذا.للعينالقريبةوالأعمالللقراءةنظاراتإلىوالشيوخ

نظاراتإلىيحتاجونفربماقبل،مننظاراتاستخدموا

.البؤرةثنائيةعدلمعاتهاجديدة

ونتيجة.القرنيةتشوهعنعادةتنشأ.اللابؤرية

منالصادرةالضوئيةالأشعةتتجمعلا،الطيعيللشكل

وتتجمع.العينفيواحدةنقطةفىبعضمعبعضهاالجسم

الأشعةتتجمعربمالكن.الشبكيةعلىالأشعةبعض

الشبكيةإلىتصلربماأوالشبكيةإلىوصولهاقبلالأخرى

رؤيةالحالاتمعظمفىاللابؤريةعنوينتجتجمعها.قبل

الحالاتوفي.والبعيدةالقريبةللمسافاتواضحةغير

إجهاديصحبهاربمالكن،وأضحةالرؤيةتكون،المعتدلة

وطولالحسرمعاللابؤريةتتلازموربما.صداعأوعيني

عدساتأونظاراتالأطباءويصفالنظر.وقصوالنظر

لتصحئاللابؤرية.أسطوايخ!مكوناتلهالاصقة

المحاورأحدفىكبيرةانحناءقدرةالأسطوانيةوللعدسات

اللابؤرية.ان!:.الأخرىالمحاوردون

تنحرفمغا.العينينالشعمالعدمعنينشأ.الحول

كلفي(الاتجاهاتأحدفيبعيدا)تنعطفالعينينإحدى

المنحرفة،العينتنعطفالأحوالمعظموفيجزئيا.أوالوقت

وتعرفالجانبتحاهأو،الحولبحالةوتعرفالأنفتجاهإما

للأطفالغالباالحولويحدث.الوحشيالحولبحالة

إلىوتبعثالمنظرمنمختلفاجزءاعينكلوترىالصغار.

يحاول،الحالاتمعظموفيتماما.مختلفةبرسالةالدماغ

المنحرفة.العينمنالمرسلةالضعيفةالرسالةإهمالالدماغ

ويمكن.مزدوجةأوواضحةغيررؤيةأيضئاتحدثوقد

مبكرا.اكتشفتماإذاالحولحالاتمنكثيرتصحيح

عضلاتوجراحةالعينوقطراتبالنظاراتويعالإلحول

إحدىفوقضمادةتوضعأوكلتيهماأوالعينينإحدى

غيرللعينتكونالحالاتمعظموفي،الزمنمنلفترةالعينين

إذا،دأئمةبصفةالمنحرفةالعينرؤيةتضعفوربما.المنحرفة

وأالحولىالغمشالحالةهذهوتسمىمبكرا،الحوليعالجلم

.الحولانظر:.الكسولةالعين

الأدوانتمييزالناسمنلايستطئقليلالألوا!.عمى

الألوانعمىحالاتمعظمفيويحدث.الإطلاقعلى

فمثلا،.الأخرىالألوانمعالألوانبعضرؤيةفىخلط

الطبيعيغيرالتوزيعوشسبببنيا.الأخضرالجسميظهر

تقريباوتبدأ.الألوانعمىفىالشبكيةمخاريطلصبغات

الذكوربهاويصاب،الولادةعندالألوانعمىحالاتكل

إلىتتطورلكنها،الحالةهذهولاتصحح.الإناثمنأكثر

.الألوانعمىان!:الأسوأ.

العينامراض

أمراضوتعد.العينمنجزءأيالأمراضتصيبربما

وتسبب،العمىأنواعلجميعالأساسيةالأسبابالعين

العين:أمراضوتشمل.الباقىالإصابات

الزرقاءالمياه2-(العينعدسة)إعتامالكتاراكت-ا

الصلبةأمراض-4الخارجيةالأجزاءأمراض3-

أمراض7-العنبيالسبيلأمراض6-القرنيةأمراض-5

.البصريأمراضالعصب8-الشبكية

فيهايكونحالة(.الأبيضالماءأو)السدالكتاراكت

منالمعتمالجزءويسمىمعتما.كلهاأوالعدساتمنجزء

كبيراجزءاالعتامةغطتفإذا.بالكتاراكتأيضاالعدسة

الشديدالفقدإلىيؤديذلكفإنمركزها،أوالعدسةمن

حالاتبعضتسبب،ذلكومع.العمىحتىأو،للرؤية

السدمعظموينتج.لاتسببهأوالرؤيةعدممنقليلاالسد

تسببإذاجراحئاالعدسةوتستأصلالعمر.فىالتقدممن

للشخص.اليوميالنشاطيعوقبحيثالبصرفقدفىالسد

لاصقةعدساتأوقويةنظارةالمصابالشخصبىويضع

الجراحيستبدل،الحالاتبعضوفىجيدا.يرىكي

انظر:.بلاستيكيةداخليةبصريةعدسةالمصابةبالعدلممة

الكتاراكت.

السليمالتصريفعدمعنينتجمرض.الأزرقالماء

ويزيد-والعدسةللقرنيةالمغذيالسائلوهى-المائيللخلط

أربعالتوضيحيالرسمفيتشاهد.للعينالخارجيةالأجزاءافطرابات

تصيبالعينفبثرة.للعينالخارجيةلالاضطراباتخاصةحالات

يمثلا!للتحمةوالتهابالجفنتحتورماتشكلقديوالبردةالحفن،

قطعنتيجةيحدثقدالملتحمةتحتالنزفأنكما،أخرىحالة

خلالوتشفىمنهاضررلاا!لةوهذه.الملتحمةداخلدمويةأوعية

أممبوعين.أوأممبوع

الملتحمةتحتفىد!

العينتحور
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!عللحما!ائحرىالمقلةداخلبلاستييهةلعدسةجراحىغرش

أع!!اعدسةأحد()1صتاحخاراايعيم.ثتال!صتارالمريضالعاديةالرؤية

داحاثفكأمتتةاطتسلة،داظ،ا!دسةاوهدهالسطر.فقدادممسحا

حراجا.حمرهاتمالقرية

العصبعلىيقضى،اصحيعاأ-اوإذاال!ت،داخ!!الضغط

الأزرقالماءا!سمىشيوعاالأكثرالنوعوفى.البصري

تدريجيا،الجانبيةالرؤيةتضيهت،الواسعةالزاويةذوالأولي

الأزرقالماءويحدث.التامأمحمىاالأمرآخرفيينتجوربما

أعمارهماتزيدالدينأ!لأشخاصأساساالوامععةالزاويةذو

البسجطالأزرقالمماءأيضاويسمىعاما،أاللأربعيناعلى

تفقدحتىالناسمعظمأصدىملحوفأغيرويبدأاللزمن.
وأالسظهاراتلاختصاصييم!صوحينئذ،اشؤيةبعض

أنمويعا.تطورهبعدبسرعةالمرضمعرفةالعيناختصاصي

يةاشاوذكبالأزرثاالاءحالاتمعظمأح!تااختصاصيو

أحين،افيالضغطلحفضالدواء،أوالع!تبقطراتالواسعة

المريضعلىويجب.أجصرياالعصبضرريتوقفوبذلك

فىأسدواءايفيحنمفإذا.حياتهطوالالدواءاممتعمال

للخلطجديدةتصريفقناةيشقالجراحفإن،العلاج

ضوئيةأشععةبا!شحدامالقديمةالقنواتفتحيعيدأو،المائي

الليزر.جهازمنعاليةطاقةذاتمركزة

الأزرقاالماءمننوععمر،أيوفي،فجأةويحدث

الأزرقالماءأوالفيقةالزاويةذوالأزرقالماءيسمى

ويرى،الجبينفيأوالعينفيألماأعراضهوتتضمنالحاد.

إحراءأ!كمرورياومن.قزحأقواسأوهالاتالمريض

أمحمى.التجنببالليزرمعالجةأوعاجلةجراحة

الأجزاءتصيبأنيم!ش.الخارجيةالأجزاءأمرافى

تصيبعدوىالعينوبثور.مختلفةأمراضللع!تالخارجية

حافةعلىالدملالع!!بثوروتشبه.العينرموشرجيوب

ودافئةمبللةقماشقطعةبوضعالعيونوتعالبثور.الجفن

لعضوفيطبيا.الموصوفةالحيويةالمضاداتبا!شعمالأو

بثورمنالصديدلامشخراجصغيرةجراحةتجرى،الأحيان

العين.بثورانظر:العين

التهابحدثفإذا.الجفنعلىمغلقةغدةوالبردة

المصابةالغدةوتعالج.الجفنتحتورميتكونفربما،أطغدة

الالتهابمنالتخلصوعندنفسها.أع!تابثرةبطريقة

.البردةلاستئصالصغيرةجراحةتجرى

للجفونالمبطنالغشاءوهي،الميحمةالت!ابر

الملتحمة.يصيبمرض،العينمقلةمنلجزءوالمغطى

الملتحمةالتهاباتتسمىالملتحمةالتهاباتأنواعوبعفر

بسببالمرضهذاينتجوربما.الورديةالعينأوالسارية

مزيجأوالدخانمثلالمواد،بعضرأو،حساسيةأو،أضهابا

وربما،ودامعةحمراءالعينوتصبحوالضبابالدخانمن

الملتحمةالتهاباتمنعديدةأنواعوت!صنصديد.يتكون

شخصأياستعملماإذاغالباأحدوىاوتنتشر،معدية

المريض.ذلكاستخدمهمسبحفياستحمأومريضمنشفة

كماغالبا،العينبقطراتالملتحمةالتهابالأطباءاأيعاو

نقللتجنبالاحتياطاتباتخاذأيضاالرضىينصحون

الملتحمة.التهابانظر:.الإخرينالمرضعدوى

ويسببهالتراكوماالملتحمةالتهابأنواعأشدويسمى

وأالجراحةأوبالعقاقيرالمرضويعالج.مجهريحيكائن

ول!ضه،المتقدمةالبلدانفىنادرامرضاويعدكليهما.

أضكبير)ميكروسكوب(مجهرممساعدةعالباتجرىالعينجراحة

شالناعمة.الدقيقةالع!!تركيبات
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البلدانمنكثيرفيالعمىإلىالمؤديالرئيسياسمبب

التراكوما.انظر:.النامية

هىوالصلبة.شسائعةغيرأمراضوهي.الصلبةأمراض

التهابالصلبةاحمرارويسمى،العينالأبيفمنالجزء

وأالعدوىمنالصلبةالتهابحالاتمعظموينتج.الصلبة

وأالعينبقطراتالصلبةالتهابالأطباءويعالج.الحسامحية

.الأقراص

الاضطراباتمعظمضمنمنوهي.أمرافالقرنية

منآخرجزءأيمنأقلحمايةلهاوالقرنية.للعينالشائعة

يأمنأوظفرمنمصادفةالقرنيةتخدشوربما.العينمقلة

يسببوربما.مؤلمةإصابةذأسكعنوينتج،العينيدخلجسم

نفسهالفيروسوهو،القرنيةالتهابالبسيطالحلأفيروس

القرنيةالتهابالأطباءويعالجالبرد.لالتهابالمعسبب

غالبا.مراهمأوقطراتشكلفيوتكون،الحيويةبالمضادات

القرنية.تشوهإلىالقرنيةتمخرطيسمىمرضويؤدي

وفي.الشكلمخروطيةالقرنيةتصبح،المرضتزايدومع

وأبالنظارأتالقرنيةتمخرطيعالج،الأولىالمراحل

تستأصلربما،الشديدةالحالاتوفي.اللاصقةالعدسات

حديثا.توفيشخصقرنيةمكانهاوتوضعبالجراحةالقرنية

.العيونبنكانظر:.العيونبنكتسمىهيئةمنبهاويؤتى

القرنيةتطعيمأوالقرنيةبزراعةالعمليةهذهوتعرف

.القرنياتاضطراباتمنكثيرلمعالجةوتستعمل

العنبيالسبيلالتهابيسمىالعنبي.السبيلأمراض

القزحيةالتهابالأمراضهذهوتشمل.العنبىالالتهاب

والالتهاب،الهدبيالجسمالتهابوهوالهدبيوالالتهاب

لايمكن،كثيرةحالاتوفى.المشيميةالتهابوهوالمشيمي

الحالاتهذهالأطباءويعالج.الأمراضهذهمسبباتمعرفة

يهاجمأنويمكن.الالتهابلتخفيفطبيعلاجبوصف

الأطباءويلجأ.ا!للانوميسمىسرطانيبورمالعنبيالسبيل

لطرقيلجأونوربماكلها،العينأوالورماستئصالإلى

.السرطانانتشارلمنعالإشعاعيالعلاجمثل،أخرى

منعددالشبكيةيصيبأنيمكن.الشبكيةأمراض

للحالاتالشائعةالمسبباتمعظمبينومن.الأمراض

ويفقد.السكريالشبكىالاعتلالالعمىمنالحديثة

خطرنحوعلىرؤيتهميالس!مرضىمنقليلعدد

بداءالإصابةمنسنواتوبعد.المرضهذابسبب

وأتنسدأوللشبكيةالدمويةالأوعيةترشحربما،السكري

الخلطإلىالدمدخولالحالاتهذهتسببوربماتكبر.

العين.مقلةداخلشفافهلامىسائلوهوالزجاجي

ويحدثالزجاجيللخلطشفافةغيرعتامةالدمويسبب

كبيرةجراحيةعمليةتجرىالحالاتبعضوفي.العمى

والاحتفاظالدملإزالةالزجاجيالخلطاستئصالتسمى

للخلطالدمدخولوقبل،أخرىعملياتوفي.بالرؤية

بشعاعالشبكيةفيالمرضيةالأوعيةتحيميمكن،الزجاجي

الليزر.

أخرىواضطرابات-الشبكيالاعتلالويسبب

الحالة،هذهوفي.الشبكىالانفصالحمالاتللعين-كثيرة

تصحيحويمكن.المشيميةعنبعيداالشبكيةتنفصل

المقلة،جدارأطرافبتمزيقجراحياالشبكىالانفصال

العملية،هذهنجاحوعند.الشبكيةمعالمشيميةتلتقيوبهذا

نسيجولايستطجعبالمشيمية.متصلةستظلالشبكيةفإن

دفعهلايمكنولهذا،الجراحيةالأدواتتحملالهشالشبكية

المشيمية.لمقابلةللخلف

عنالمسؤولالشبكيةجزءوهيالصفراء،البقعةتتأثر

الأمراضمجموعةمنبواحد،الحادةالمركزيةالرؤية

رؤيةعلىقدرتهالمريضويفقد.البقعىالتنكسالمسماة

محتفظايظللكنمباشرةالعينانإليهاالمتجهةالأجسام

وراثى.الصفراءالبقعةفسادحالاتوبعض.الجانبيةبرؤشه

وتسمىالعمرتقدممعتكتعسبأخرىحالاتوهناك

تكبيروسائلوتعطي.الشيخوخيالبقعيالتنكسفساد

إلىوبالإضافة.للقراءةكافيةرؤيةالمرضىبعضخاصة

الرؤية،مشاكلاكتشفتحالمابالليزر،المعالجةفإنذلك،

المرضى.لبعضالرؤيةفىالخطيرالفقدتؤجلأوتمنع

مجموعةالشبكيةومخاريطعصيعلىأساساويؤثر

الأعراضوأحد.الصبغيالشبكيالالتهابتسمىأمراض

الإضاءةفي،الشخصيرىحيثالليلى()العمىالعشاهو

.الإطلاقعلىلايرىأوبالغةبصعوبة،بالليلأوالضعيفة

رؤيةفقطويرون،الجانبيةالرؤيةالمرضىمنكثيرويفقد

حالاتوفيكفيفا.يصبححتىيتدرجوبعضهم.أنبوبية

ولايوجدوراثيا.الصبغىالشبكيالالتهابيكونعديدة

الصبغي.الشبكيللالتهابمؤثرعلاجبعد

ويكون.الشبكيةأرومةورمالشبكيةسرطانويسمى

شبكيةفيورمويتكون،كثيرةحالاتفيوراثياالمرض

وفي.سنواتخمسعنأعمارهمتقلالذينالأطفال

بالأشعةالأطباءويعالجهالعينانتتأثر،الأحوالأغلب

المرضى.لبعضالعينإزالةيتحتموقدبالعقاقير.أوالسينية

أجزاءالمنجليةالخليةدمفقرالمسمىالدممرضويضر

ومع.الوفاةإلىالأمرآخرفييؤديوربما،الجسممنكثيرة

الاعتلالباسمتعرفحالةيسببأنيمكن،المرضتطور

الأوعيةتتخثرربماالحالةهذهوفي.المنجليةللخليةالشبكي

وفىدما.وتنزفالانتفاخفيتبدأأوللشبكيةالدموية

حالاتبعضوتعالج.العمىيحدث،كثيرةحالات

العينبجراحةأوبالليزرالمنجليةللخليةالشبكيالاعتلال

.تامبنجاح
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تسمىحالةالخوادجالرضعلبعضيحدثوربما

تؤديقدالتي-الحالةهذهوكانت.العدسةخلفالتليف

فىالخوادجاشضعفيعادةتلاحظ-العمىإلى

علىلمساعدتهماحسجينوالأبالدفءتمدهمحضانات

تطورإلىالأكسجيماتمنالعالىالتركيزويؤدي.التنفس

يةريسببمما،للشبكيةالدمويةللأوعيةعاديغير

فىالحوادجالرض!تيستقبلواليوم.العمىأوضعيفة

أ!ذا،ونتيجة.الأكسج!!منفقط%04حضاناتهم

نادرا.إلاالحالةهذهل!ترى

الخوادجالرضعلبعضأيضاالحالةهذهحدثتوقد

يتأكدوأ3.الأكسجينمنعاليامستوىيستقبلوالمالذين

.الحالاتهذهأسحبابمنبعدالعلماء

العمبالتهابيؤديربما.البمريالعصبأمراض

،والعدوى،والأورام،البصريالعصبتهيجوالبمري

علاجولايمبر.أجصرياالعصبضررإلىأخرىوأمراض

.البصريالعصبأمراضجميع

بالعينالعناية

زأأ!ت،اعلىأطصمات11تتسبب.العينإصابةمشع

الكيميائية،والحروتالعينتدخلالتيالجسيمات

الإصاباتمعظمفيالناريةوالأسلحة،والانفجارات

فمثلا،.الإصاباتهذهمعظمتفاديويمكن.للعينالشائعة

الجسيماتمنالعيينالوقايةومناظيرالوقايةنظاراتتحمي

وبعضالطحنودواليبالكهربائىالمنشارمنالمتطايرة

الرياضييناللاعبينبعضويضع.الكهربائيةالآلات

،والمضارب،الكراتمنالعينإصابةلتفاديوقايةنظارات

وفي.أخرىرياضيةوأدوات،المطاطيةالهوكيوأقراص

الجسيماتأوالغبارذراتإزالةيمكن،الحالاتمعظم

غسلأوابلصفالعينبطرفالعينتدخلالتيايلأخرى

بمعرفةإزالتهوجبالجسميخرجلمفإذاكثير.بماءالعين

،المعدنأوالزجاجمنشطةبالقرنيةالتصقتوإذا.الطبيب

اللجوءأيضماوجبآخر،جعسيماأيأو-الخشبأو

وجب،كيميائياتالعيندخلتفإذال!زالتها.للطبيب

فيطبيبوا!ششارةالماءمنكبيرةلكمياتفوراغسلها

.الحال

الاستخدامخلالمنأيضاالعينانتصابأنويمكن

وحمامات،العينوماكياج،اللاصقةللعدساتالخاطئ

فيالنظيفةغيراللاصقةالعدمعاتوضعتفإذاالشمحه!.

اليدانتكونأنأيضاويجبيزيد.الالتهابفإن،العينين

قبلباللعاباللاصقةالعدساتترطيبويحذرنطفتين.

منأيضاالعينالتهابيحدثوربما.العينينفيوضعها

منأوالعينتجميلمستحضراتامشخدامفيالمشاركة

للعيونطبيباتستشيرمتى

بعدشخص،لكلالعينبفحصالأطباءينصح

سنحتىسنواتعدةوكل،مباشرةالولادة

مرةالعينينفحصيجبذلك،وبعد.الأربعين

إذاوقتأيفىالعينانوتفحصعام،كلتقريبا

الاتية:الحالاتإحدىاستمرت

واضحة.عيررؤية-ا

دائمة.بصمةأسينادعك-2

الحوأ!.-3

.والبعيدةالقريبةالأجسامرؤيةصعوبة-4

مزدوجة.رؤية-5

الجفور.تدلط-6

العينير.منللدموعزائدإفراز-7

العيمين.فىجسيماتبوجودالإحساس-8

الحواجب.أوالعيميرفىأدا-9

.الأحرىصالعينيندلإحدىاشؤيةضعص-01

العيسنن.احمرار-11

العينين.أمامدقعأوالضوءومضاترؤية-21

.قزحأقوأسأوبهالاتمحاطاالضوءرؤية-31

أطضوء.العينينحساسية-ا4

الوحشيم.الحول-ا5

للبؤبؤ.الأصفرأوالابيضاللولىظهور-ا6

استخدامها.قبلباللعابالتجميلمستحضراتترطيب

مؤلمةحروقاالشمسيالمصباحضوءيسببأنيمكنكما

استعمالعندخاصةحمايةنظاراتوضعويجب.للقرنية

إلىمباشرةين!ألاالشخصوعلىالشمسيالمصباح

الشمسإلىالنظرويسببكسوفها.عندحتى،الشمس

حاداضرراالعينينثنائيالمنظارأوالتلسكوبخلالمن

للشبكية.

بفحصالأطباءينصح.للعينالدوريةالفحوصإجراء

سنحتىسنواتعدةوكل،مباشرةالولادةبعدالعينين

كلتقريبامرةالعينينفحصيجبذلكوبعد.الأربعين

)خبيرالبصرمصححالعينفحوصعاتويجري.عام

البصر،لمصححيويرخص.العيونطبيبأو(البصريات

النظاراتوصفالنظراختبارأطباء،غيرمهنيونوه!ا

ويسمى.لتصحئالعيوباللازمةاللاصقةوالعدسات

فيمتخصصونأطباءوهمالكحالونأحياناالعيونأطباء

والعدساتالنظاراتووصفالنظراختباريحرونالع!ت

وبائعو.الجراحةأوبالعقاقيرالعينأمراضومعالجةاللاصقة

اللاصقةوالعدساتالنظاراتويبيعونيصنعونالنظارات

الكحالين.أوالبصرمصححيمنالموصوفة
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العينفحصفيالمألوفةالإجراءاتأهمأحدويفحص

هذاويتضمن.مسافةعلى(الرؤية)حدةالإبصارحدة

علىموضوعةخاصةلوحةمنحروفقراءةالاختبار

حروفعنسطركلحروفوتصغر.م6عادة-مسافة

التيالسطورجميعالشخصيقرأوعندما.الأعلىالسطر

لهأنيعنيفهذام،6بعدمنالطبيعيةالعينتراهاأنيمكن

0/202بالكسرالرؤيةهذهعنويعبر.عاديةإبصارحدة

فهذاالكسر،مقاميكبروعندما(.المتريالنظامفي)616

01204الرؤيةذوالشخصمثلا.الرؤيةفيعيبايعنى

التيالسطوركلأمتار6مسافةمنيقرأأنيمكن"أ"6/2

علىعينكلوتفحص.أم2بعدمنالطيعيةالعينتقرأها

.الأخرىمنأفضلالعينينإحدىرؤيةتكونوربما.حدة

القريبةالرؤيةأيضاالعيونوأطباءالبصرمصححوويفحص

الجانبية.والرؤية

إذاالعينداخلالبصرومصححوالعيونأطباءويفحص

المتخصصونهؤلاءويفحص.للمرضعلامةأيظهرتما

بالنظرالبصريالعصبوأليافللشبكيةالدمويةالأوعية

تعطىالتراكيبهذهوحالة.مختلفةبأجهزةالبؤبؤخلال

تطورلمراحلأيضاولكقالعينلمرضفقطليسمؤشمرا

ولهذه.المرتفعالدموضغطالسكريداءمثلحالات

الفحصمنجزءاالعينداخلالأطباءين!الأسباب

الطبيعي.الروتيني

الحيواناتعيون

للضوء-الحساسةالأنواعمنأعضاءالحيواناتلمعظم

توجد.العينيةالبقعيسمىمابساطةالأعضاءهذهوأكثر

البحرونجمةالشريطةالديدانأجسابمعلىعينيةبقع

حساسةمساحاتوهي،الاخرىاللافقارياتوبعض

والظلامالضوءبينالتمييزالأعضاءلهذهويمكنللضوء.

صور.تكوينلاتستطجعلكنها

الحشراتولمعظم.حقيقيةأعينالأخرىوللافقاريات

عدساتمنالأعينهذهوتتكونمركبتانكبيرتانعينان

الضوئيةالأشعةعدسةكلوتستقبلجدا.صغيرةعديدة

المنظرمنصغيرواحدجزءأيواحد،اتجاهمنالقادمة

وتكونالصسغيرةالأجزاءهذهتتجمع.الحشرةتراهالذي

أعينثلاثأيضاالبالغةالحشراتمنالعديدوعند.صورة

عينولكل.المركبةالأعينبينمثلثشكلعلىتقعبسيطة

صورا،البسيطةالعدساتولاتكون.واحدةعدسةبسيطة

لمعظمويوجد.بسرعةللضوءتستجيبولكنها

،مركبتانعينانالبحريةالسرطاناتمثل،القشريات

أضىصاناتوعون.والظلامالضوءبينفقطتفرقبعضهاوفيبالضوء،تحسمعيننوعم!أعضاءالحيواناتلمعظمالحيواناتبعضعيون

المعتم.الضوءفيحتىبوضوحترىأنباستطاعتها

لأينث!3..ءا؟-.!2سميطهةعيود أ/!!
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المطمةالمياهليتسبحالكهوفسمكةجف!له،الأخرىالطهيورأكئرمتلالصقر،فيالثديياتمنصغيرحيوأدالترسير
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الظلامديتعيشالشالحيوأناتسوكثرسي!هاتطهرد!عندماالغشاءهذاالطيورفىحتىبوضوحلهمايرىوهوحدأ.

بها.لاترىأوالرؤيةصعيفةعيودلها.الومعدالآخرالجصينوتستخدم.الخاتالضوء
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وأط!جوت.بسيطةعينأيضالهاعديدةأخرىوأنواع

مرتبةأعينثمانيالعناكبمعظموعند.فقطبسيطةأعين

ضوءبانتقالبالحركةالإحسام!ثبللعنايمكنبحيث

.لأخرىعينمنالمتحركالجسم

ع!تتركيبهافيتشابهأع!تالفقارياتولمعظم

بعضفىكثيراالأيتهذهتختلفوفذأسك.الإنسان

الظلامفيتعيمقانتىالفقارياتلمعظمفمثلا.التفاصيل

اشؤيةيم!ضهادقيقةأع!ت،العميقةالكهوففيكما،التام

وبعضوللبومالاخر،الجانبعلىشيئالاترىأوقليلا

جداحصيرةوأعينبؤبؤليلا،تصطهادالتيالأخرىالحيوانات

أيضاوللقطط.الضعيفأ!موءافيالحادةالرؤيةمنتمكنها

المرآةيشبهالع!تفيتركيبويعكس،جيدةليليةرؤية

وعندما.الشبكيةعلىالضوءالمشيميةبساطيسمى

التركيبهذايعطهيهاليلا،القطهةأعينمنالضوءينعكس

بريقا.

وجفنعلويجفن،جفونثلاثةالطيورولمعظما

الحيواناتتستحدمرجالبيا.يتحركرامشوكشاءسفلي

العلويالجفن!تتغلة!أح!!،الطرفاشامشالغشاء

بما-الحيوأناتحميعب!!منوللطهيور.النومعندوالسفلي

يرىأدأطنسريمكنفمثلأ،.حادةرؤية-الإنسانذلكفى

كم.4إلىيص!!ارتفاعمنالأرضعلىميتاحيوانا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العينعلل

السظرقصرالحولالعسبالتهاب

ت!ال!ضاراالرأرأةالملتحمةالتها!

للابؤريةاالعمىا!!ابثور

الأزرقالماءالألواناعمىالنوبعد

التلجىالعمى!وماالترا

الإضاءة

الع!ياءالبقعة

العيودبسك

اجصرياالخداع

الدموث

صلةذاتأخرىمقالات

الاصقةاالعدسة

الصساعيةالعين

المركمةالعين

!ط،العيون

لمصرايرقيا

لموضوعاصرعنا

للورا

لليررا

لع!!ارمسظا

لنظاراتا

لصما

لعيناءجزاأ-

حيةرلخااءحرالأا-أ

والقرنيةا!كحلبةا-!

العمبىالسبي!!-!ا

الحشكيةصد

نرىكيف-

ياصؤراقىكيزا-أ

العمقإدراك-!

لظلامواللضوءالت!جروح

العينعوب-3

الحولدالحسر

الألوالىعمىهـ-الح!رطول!

للابؤريةا-ج

العينأمراض-4

القرنيةأمراضهـ-اممتاراكتا-أ

الصبي.السبيلأمراض-والررداءالمياه!

الشسبكيةأمراض-رالخارحيةالأحزاءأمراضر-ح

.المصريالعص!أمراضحاصلحةاأمراص!-د

بالعينالعناية-5

اصاإصالةمع-أ

للعيناسدوريةاالفحوصإحراء-!

الحيواناتعيون-6

أسئلة

أحثسكية؟اعلىالضوئيةالأشعةبؤرةتعدلاقىاعيناأحراءما-أ

؟للضوءوالعصيالخاريطصبعاتا!متجالةتختلروكيف2

البسيطة؟الأينوما؟حمةالمرالأعيناما3

؟البصريالعصصعح!!ما4

لتسفافة؟اغرسيةايحع!!ا!دياما-د

؟الزرقاءالمياهوما؟أحسدا!ما؟الحوأ!ما6

التيالضوءكميةيمظموالديالعيرمقلةفىالموحودالجرءما-7

؟الع!تتد!

القراءةلمظاراتواهسمنودالأعمارمتوسطوالماسيحتاحلماذا-8

؟الع!تساغريمةاوالأعمال

؟السكرياست!حمطاالاعتلالما-9

للحسمواضحةصورةتكويرصالإسمالىع!تتعحزلمادا-01

لفسفيبعيدةمسافةعلىوالموجودقريمةمسافةعلىالموحود

الوقت؟

الفضية.العينانظر:البيضاء.العين

فيانددعتادتمرعينمعركة.معر!التمر،عكين

المسلمينوبينوإياد،تغلبعربمنحل!يعاونهمأغرسا

هـ.ا2سنةوذلكغنمبنوعياضالوليدبنأصدخابقيادة

دومةأطرأفعلىالعراقشمماليفيالمعركةوكانت

أباالخليفةأنهوالمعركةحدوثفيالسببوكان.الجندل

غنمبنوعياضالوليدبنخالدأرسلالصديقبكر

الديننشربغرضوذلكالرافدينبلادعنالفرسلزحزحة

يسيطرونالذينالفرسوكان.الأماكنتلكفىالإسلامى

الدينانتشارلمقاومةالعدةأعدواقدانذاكالعراقعلى

ال!سلامي.

منمعظمودخول،المسلمينبانتصارالمعركةانتهت

تلكمنالفرسوطرد،الإسلاميأررينافىالعراقفى

الفتوحالوليد،بنخالدانظر:أهـ.3سنةصفرفيالبلاد

غنم.بنعياضبمالإسلامية
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حدثتجالوتعينموقعةهوقعلأ.!جالوى،عكين

الإسلامىالجيشقواتبينأم026هـ،658عامفي

جي!شوبينبيبرسالدينركنبقيادةالمماليكعهدفي

التتارجحافلخرجتأنأسبابهاومنكتبغا.بقيادةالتتار

هذهقبلجنكيزخانبقيادةالوسطىآسياسهولمن

الصينأواسطواجتاحتعاما،ثلاثينبنحوالموقعة

روسياسهولإلىوتغلغلتوخراسانالهندغربيوشمال

الغربى،الجنوبنحووانسابت.الدوننهرحتى

الخلافةعاصمةبغدادوصلت.فارسواجتاحت

مقاومة،كلوحطمواهولاكو،بقيادة،العباسية

وخربوهابغدادودخلوا،باللهالمستعصمالخليفةواستسلم

الخليفةقتلواحيثمروعةصورةفىالدماءوسفكوا

عامصفرفيذلكوكان،دولتهوأكابرأسرتهوأفراد

الدولةحياةبذلكوانتهت،أم258فبرايرهـ،656

.قرونخمسةمنأكثردامحكمبعدالعباسية

علىنفوذهوبسط،والجزيرةالشامعلىهولاكوزحف

هـ،658عامالأولربيعفىدمشقباستسلامالشامكل

.أم026

خطةوضعحتىالشامفتحمنيفرغهولاكوكادوما

السلطانإلىاللهجةشديدتهديداوأرسلمصر.لغزو

قواتهوحشد،سفرائهبقتلقطزعليهوردقطز.المصري

وسار.الإسلامبلادسائرفيبالجهادونادىعجل،على

طلائععلىوكان،بالشامالتتارلملاقاةالجيشرألرعلى

غزوأمرهولاكووعهد.بيبرسالدينركنالأميرجيشه

نحوقواتهمنبقسمهووارتدوبيدر،كتبغانائبيهإلىمصر

.الشرق

معركةفىالتتاريالجيشمعالإسلاميالجيشوالتقى

عامرمضانمنعشرالخامسالجمعةصباحفيفاصلة

ابنه.وأسركتبغاوقتل.أم026عامسبتمبرهـ،658

لمساحقةهزيمةوكانتالتتار.جنودمنكثيرومات

عطمايوماوكانقبل.منتاريخهمفيبمثلهاالتتاريصب

عينفىبيبرساستطاعفقد.والإسلامالمسلمينتاريخفى

العالمغربىويحميكلهاوالمدنيةالإسلامينقذأنجالوت

لمصرالخلافةوانتقلت.وفظائعهمالتتارشرورمنالإسلامي

وبغدادقرطبةذهاببعدالإسلاميةالحضارةفيهاوازدهرت

الأتراكيدفىسقوطهاحينإلىأي،قرونثلاثةزهاء

العثمانيين.

التتار

خادجمكيز

بيبرسالظاهر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريخعمصر،

الإمبراطورية،المعولية

المماليك

أزيلتالذيللإنسانتركبعينالصئاعيةالعين

تزالوعندما.أذىأوأصابهامرضبسببعينيهإحدى

والعضلاتالبصريالعصبيقطعالجراحفإنالعينكرة

فيالفلزأوالبلاستيكمنكرةيضعثم،العينتحركالتى

فىالتىالخاطيةوالأليافالعضلاتيخيطث!ا،التجويف

منمقوسةصدفةالصناعيةوالعينمغا.الجفنباطن

وأمامالعينجفنخلفوتركب،الزجاجأوالبلاستيك

تحركاتوتسبب.والعضلاتالفلزيةأوالبلاستيكيةالكرة

الحينوتطلى.الصناعيةالعينفيالحركةبعضالعضلات

بالعينالشبهشديدةتصبحبحيث،بالألوانالصناعية

نأالمرءعلىيصعبفإنهجيدةالحركةكانتفإذا.العادية

العينوتخرج.صناعيةعينايلبسالشخصذلكأنيدرك

إلىتحتاجوهيضروريا،ذلكيكونعندمافقطالصناعية

قليلة.يوميةعناية

إلىضاربلونذوصغسر،طائرالفضيةالعين

العينأيضاويسمىعينيةحولبيضاءبحلقات،الخضرة

وإفريقيا،آسيا،فى،الفضيةالعينطائرويعي!البيضاء.

منأكثروهناك.الهادئالمحيطجزربعضوفيوأستراليا

الفضيةالعينطائرانتشر.الفضيةالعينطيورمننوعا025

.ام085عامنيوزيلنداإلىتسمانيامنالأسترالىالشرقي

آسيا.جنوبفيالهنديالفضيةالعينطائريعيش

حولاللونأبيضريش،الفضيةالعينطائرأنواعولمعظم

عيونها.

كالفرشماةولسانقصير،حادمنقارالطائر،ولهذا

بشراهة.الأزهاررحيقرشففيتستخدمه،مستدق

الفضيةالعينطيوروتبني.والحشراتبالفواكهأيضاويتغذى

الخارجيةالأغصانبينكوبأوكأسشكلعلىأعشاشها

طائرهو،الفضيةالعينطيورمننوعوأضخم.للشجرة

سم.أ4طولهيبلغالذي،الأبيضالحلقذوالنورفوك

أبيض.ريشبعيسيهيحيطآمسيا،جنوبىفييعيشالففميةالعينطائر
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العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.قئاصعين

التأليفلاكورةيعدالعينكتاب.كثاب،العين

منمعجمأولوهوعام،بوجهالغربيةاللغةفيالمعج!

أحمدبنالخليلآلفه.العربيةاللغةفيالألفاظمعاجم

.الفراهيدي

طرية!عنتجمعلممادتهأنالمعجمهذأيميزماأهم

وجمعها،السابقينمؤأغاتفىوتتبعهااللغةألفاظاستقراء

رياضيةمنطقيةيقةبم!إجمعتوإنما،الرواةمشافهةمن

التقليبات.بويقةعرفت

الهجاء،حروفم!حرفلمجبتأنالتقليبات.طريقة

صوتيةوحداتمكونةالهجاء،أحرفبقيةعليهتجرىثم

يقلبثمإلخ،...خماسيةأورباعيةأوثلاثيةأوثنائية

مجموعةفتنتج،الأصلوحداتمنوحدةكلفيالترتيب

نمثلالصنيعهذاوأضقريب.الصوتيةالوحداتمنأخرى

حيث،دائرةفىموضوعةب(،ر،،)عالصوتيةبالوحدة

صوتيتينوحدت!تتمثلوالوحدة)ع(هوالارتكازحرف

أطوحدةالأساسحرفصالقراءةبدأنافإن.وثلاثيةثنائية

عقاربوبع،مرةالساعةعقاربعكسنسيرونحنالثنائية

عر،)التاليةالثنائيةالوحداتنتجت،أخرىمرةالساعة

نفسها،بالطريقةالثلاثيةالوحدةقرأناإذاأمالغ(،،عبرع،

،عبر،برعبعر،ربع،،)عربالتاليةالثلاثيةالوحدالتنتجت

ثنائيةوحداتأربعتكونتالأساسوحدةفمنرعب(.

مرةالباءمكانأخرحرفوضعفإن،ثلاثيةوحداتوست

ملاييننتجتالهجاءاحرفاستغراقمع،أخرىمرةوالراء

الحصولأمكنالويقةلهذهونتيجة.الصوتيةالوحدات

النظرية،الناحيةمناللغةجمئثلماتيضممعجمعلى

والمهمل.المستعملبنميزالمؤلفولكن

علىمعجمهكلماتالخليلرتب.العينكتابترتيب

إليهتوصلالذيالترتيبضوءفىمخرجياترتيباالحروف

هـحع:ترتيبهفجاء،اللغويبحسهالأصواتمخارجفي

رذث،ظدت،طز،عسض،لقجك،ق،غخ

الحروفأعمقوجدوقدأ.ي،وام،فب،نل

رتببلبذلكيكتفولمبها،فبدأ،الحلقحروف

منالكلمةتجريديلتزمكان.مجموعةكلحروف

معجمهبنىأنههذاومعنىمكانها،فىيضعهاثمزوأئدها،

خصصوقدالزيادةحروفوأهمل()الأصولالجذورعلى

هوالعينفمعجم،الحرفاسميحم!!كتاباحرفلكل

الحاء،وكتاب،العينكتابالهجاء:أحرفبعددكتب

الكلماتيضعكانكتابكلوفي..إلخ.الهاء.وكتاب

أيا،اسمهالكتابيحملالذيالحرفعلىتشتملالتى

الاخر،أوالوسطأوالأولفىالحرفهذاموضعكان

الكتابفيجميعهامثلانقع(سعل،،)عربفالكلمات

ذلكإلىويضاف،ال!نحرفعنوانيحملالذي

،التقليباتلنظامونتيجة.مإلعينالهجاءأحر!تقليبات

حروفعلىاشتملتكلماتعلىلايشتملالكتابفإن

)الحاء(فكتاب.المتقدمةالحروفكتبفيسبقت

الكلماتجميعلأن)عين(؟فيهاكلمةأيعلىلايشتمل

العين()كتابفيسبقتقدالعينحرفعلىتشتملالتى

وأعينفيهاكلماتأيعلىلايشتملالهاء(و)كتاب

الحروفكتبفإنولهذاوهكذا.سبقتلأنهاحاء؟

أمالاحقاتها.منحجماأكبركانتالترتيبفىالمتقدمة

يخضعفكان(الحرف)كتابداخلالكلماتتبويب

فالثلاثى،الصحيحفالثلاثي،الثنائييردحيث،للكمية

معجمفيفالثنائى.فالخماسي،فالرباعي،فاللفيف،المعتل

قد،)قد،أحدهماتكرروإنأصلينمنتكونماالعين

ثلاثةفيهاجتمعمافهو،الصحيحالثلاثيأماقدقد(،

حرفانفيهوجدفماالمعتلالثلاثيوأما،صحيحةحروف

اللفيفوأما،موقعهكانأنىواحدعلةوحرفصحيحان

افترقا.أواقترناعلةحرفافيهماوحدبهفقصد

معجمفيالكشفطريقة.العينمعجمفيالكشف

الجذر،لتحديدزوائدهامنالكلمةتجردانتقتضى،العين

فإنكتابها،لتحديدمخرجاأصواتهاأعمقعنيبحثثم

كانوإن،الأولالكتابفيفهي)عين(أصولهامنكان

كتابفىفهي،العينمنخاليةوهىحاءأصولهابينمن

وهكذا.الحاء،

كهربائياتياراتنتجإدكترونيةنبيطةالكهربائيةالعين

علىصحوءيس!عندماكهربائيتياربمرورتسمحأو

التيارقوةتعتمد.الضوئيةبالخليةأيضاوتعرفسطحها.

الكهربائية،العينعلىيسقطالذيالضوءكميةعلى

التيار.لمجوقفالضوءسوقفوعندما

للضوءحساسيةأكثرالكهربائيةالعيونجعليم!ش

الظلامفىأشياءرؤيةفتستطيع،البشريةالعيونمن

الضوءلموجاتالكهربائيةالعيونتستجيبولا.الدأمس

والأشعةالحمرأءتحتالأشعةلموجاتبل،فحمسبالمرئى

الكهربائيةالعيونبعضوتستجيب.البنفسجيةفوق

تستطئرؤيةبحيثالضوءفىللتغيرفائقةبسرعة

منطلقة.رصاصات

الكهربائيةالعينتعملأنيمكن.الكهربائيةالعينعمل

يوقفها.أوأخرىكهربائيةنبيطةيشغلكهربائيمفتاحبمثابة

سيرعبرالمارالضوءأمامالموضوعةالكهربائيةالعينوتستطيع

ففياسمير.علىالموجودةالأجسامعددعلىالتعرفناقل

الكهربائيةالعينعنالضوءيحجبجسمفيهايمرمرةكل
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الكهربائيةالعين

فموئياالموصلة

تياربمرورالخليةتسمح.ناقلسيرعلىالمتحركةالأجسامعد(اليمين)إلىضوئياالموصلةالحلاياامشخداماتمن

الشعاعماجسميقطعوعندماالمصدر.منالمنبعثالضوئيالشعاعإليهايصلمسافةأبعدإلىعدنبيطةمنكصبائي

السابقة.الأرقامعلىواحدأرقماالعدنبيطةوتضيفالتيارمرورتوفالحليةفإدالسيرعن

ضوئياالموصلةالحلية

الضوء

،

الساقل

صوثا!الموصلةالحلية

الضوء

3

الاقلش

العدنبيطةوتقومالكهربائيةالعينمنالتيارسريانشوقف

المجموعإلىواحدبإضافةالكهربائيةالعينإلىالموصلة

المنازلأوالشوارعإضاءةالكهربائيةالعيونوتستطجع.الكلي

منالتحذيرأجهزةتشغيلوكذلك،الظلامحلولعند

شبيهة.أخرىوظائفتؤديأنيمكنكما،اللصوص

الضوء.كميةقياسأيضاالكهربائيةالعيونتستطجع

بقياسالتصويرببعفآلاتالموجودةالكهربائيةالعينفتقوم

للعدسة.الصحيحبالضبطتقومكماالضوء،كمية

صوتإنتاجفيالكهربائيةالعيونالسينماآلاتوتستخدم

السينما.صناعةان!:.الفيلمعلىخاصةمخططاتمن

لإنتاجالكهربائيةالعيونالتلفازمعدأتبعضتستخدمكما

تلفازية.صور

علىالعلماءيطلق.الكهربائيةالعينتعملكيف

ثلاثةوهناك.فوئيةالكهروالخلايااسمالكهربائيةالعيون

الضوئية،الأنابيب:الكهروضوئيةالخلايامنأساسيةأنواع

ضوئيا.الموصلةوالخلاياالشمسيةوالخلايا

وتحتويبغازمملوءةأومفرغةأنابيبالضوئيةالأنابيب

منالموادهذهتتخلصللضوء.حساسةموادعلى

أنبوبةولكل.ضوئيشعاععليهايسقطعندماإلكترونات

للضوءحساسةمادةمنمصنوع)كاثود(مهبطضوئية

تنساببالمهبطالضوءيصطدموعندما)أنود(.ممعدو

الكهربائي.التياريمروهكذاالمصعد،إلىالإلكترونات

الضوئي.المفاعفصمامانظر:

وأالشمسيةبمالبطارياتتسمىالشمسيةالخلايا

موصلة.شبهموادمنوتصنعالفوئية،الفلطانيةالخلايا

خليةعلىالضوءيسطعفعند!ا.الموصلشبهانظر:

نتيجةكهربائيتياروينشأ.إلكتروناتتفقدفإنها،شمسية

بالخلية.المتصلةالدائرةفيالإلكتروناتهذهلمرور

موصلةشمبهموادمنتصنع.ضوئياالموصلةالخلايا

عندمقاومتهاوتقل.الشمسيةكالخلاياتياراتنتجلاولكنها

خلالالسريانالتيارعلىيسهلمماعليهاالضوءسطوع

الخلايا.هذه

العدساتمنكثيردهاالعيونمننوعالمرعبةالعين

التىالعيونعنتختلفالمركبةوالعيون.المتقاربةالدقيقة

عيونأووالطيور،السمككعيونواحدةعدسةلها

كبيرتانمجموعتانوهناك.الإنسانذلكفيبما،الثدييات

الحشراتهمامركبةعيونذاتالحيواناتمن

البحر.وجرادالسرطاناتتتضمنوالأخيرة،والقشريات

منأقلبينيتراوحالمركبةالعينفىالعدساتوعدد

منالختلفةالأنواعفي000202منوأكثر001

تسمىبنيةمنالأعلىالجزءهيعدسةوكل.الحيوانات
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تسمىتركيباتم!م!صلةاليم!!()إلىالفاكهةلدلالةالمركبةالعين

أعلى!يتقععدساتعلىتحتويعييةكلأجسار(ا)إلىعيينات

الضوئية.اللستقبلاتتسمىالتياطضوءالحساسةالححيرات

الخلايامنعددمنأعيينةاتت!صن،العدسةوخلف.العيينة

كازشص!.الضوئيةالمستقبلاتتسمىللضوءالحساسة

عصب.طريقعنأسدماغبامنها

لاتتجه،لذأ!شنتيجةمقول!.سطحلهاالمركبةوالعين

عيينةف!!لتماما.لن!سهالاتجاهإلىالعييخاتمناثنتان

.بالحيوانالمحيطةالبيئةمنصعيرجزءعنانطباعاتسجل

وعوضاللأشياء.واضحةصوراتعطيلاالواحدةوالعيينة

تشكلالعييناتكلمنالقادمةال!نطباعاتفإن،ذأسكعن

بينالتمييزالحيوأندماغيستضعاطريقهاعن،مركبةصورة

تلقائيةحركةلهاليص!المركبةوالعين.واللونالضوءأنماط

ترىأنيمكنالتيهيالقريبةالأشياءفإنولذلكأطتركيز.

الحركة،استبيانفيمثاليةعيناتعدالمركبةوالع!ت.بوضوح

كلعلىمختلفةصورةسقوطتسببحركةأقلأ،نذأسك

عوينة.

يمكنهامركبةعيونذاتالحشراتمنثثيرةأ!اعشهناك

العينأنحينعلىمميزا،لوناالبنفسجيةفوثالأشعةاترىأن

الحشراتبعضفإن،وبالمثل.ذلكتفعلأنتستطيعلاالبشرية

المستقطب،الضوءفيالاستقطابمستوىتتب!تأنيم!ضها

اكتشاففيالقدرةوتلك.البشريةالعينتفتقدهامقدرةوممط

فى،والنحلكالنمل،الحشراتتساعدالامشقطابمستوى

الشمسضوءاستقطابلأنالعتممس،ضوءباستعمالاسمعي

السماء.فيالشمسلوضعتبعايتن!اوت

النملة.،الحشرة:أيضاأنفر

سقفعبرأبيضضوئياشعاعاتحدثجوهرةالهرصكدن

بؤبؤالشعاعيشبه.معينةلطريقةالجوهرةقصث!أعسدالحجر

ويحدثالظلامفيالهركعينمتغيراأسشعاعايظوالهر.ع!ت

عينأحجارمنمجموعة3!ع

تستخدم.الكريمةالهر

لصنعالهرعينجوهرة

والزيمة.المجوهرات
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.الحجرةفيمجوفةصغيرةقنواتمنالمنعكسالضوءبسبب

تضمالواناويعكسحريريبلمعانالهرعينحجريتميز

والبني.والأحمروالأخضرالأصفراللونمنظلالأ

.الأخرىالزينةوأغراضالمجوهراتفيالهرعينوتستخدم

لوصفالتحديدوجهعلىالهرعينعبارةتستخدم

الوعينويعرفبالكرزوبري.يعرفكريمشبهحجر

العيونوتعرف.النفيسةالهروعينالحقيقيةالهربعينأيضا

وتوجد.الترمالينالهرعينمثل،جواهريةباسماءالأخرى

سريلانكا.فيالحقيقيةالهرعينجواهرمعظم

.الجوهرة:أيضاانظر

(،العينة)اختيارالإحصاءانظر:.العشوائيةالعيئة

(.العينة)اختيارالعامالرأياسمطلاع

6031هـ،776-07)5الدمشقي،العينتابي

العينتابيالحلبيأيوببنإبراهيمبنأحمدام(.366-

عينمنأصله.حنفيأصوليفقيه.الدينشهابالدمشقي

وتفقه،بحلبولد.وأنطاكيةحلببينقلعةوهيتاب،

القضاءوليكبير.عددالفقهعنهوأخذعلمائها.كبارعلى

ديناخيراكان.والتدريسبالإفتاءواشتغلدمشقبعسكر

البحرين،مجمعشرحفيالمنبعالفقهفيألفعادلأ.

بدمشق.توفيللخبازي،المغنيشرحالفقهأصولوفى

-3611هـ،855-)762الدينبدرالعينى،

الأصلحلبيأحمد.بنمحمودالدينبدرام(.451

فقيهمفسرمحدثوهوالإقامةقاهريالمولدعينتابى

إلىارتحل،للقرآنحافظناظمانحويلغويمؤرخأصولي

مناصبعدةوتولى،البلدانمنوغيرهماوكرمانالقاهرة

كثيرةمؤلفاتوله.والأحباسوالحسبةوالقضاءكالتدريس

فيشرحالقاريعمدةمنها:عديدةفنونفينافعة

الاثار؟معانيرجالفيالأخبارمغاني؟البخاريعمحيح

منلجزءشرحوهواللثامكشفداود،أبيسننشرح

الطيب،الكلمشرحفيالهيبالعلم،هشامابنسيرة

وغيرها.المجالسزين

عندالطفلتصحب،طبيعيةغيرحالةالولادةعكيوب

يكونأنويمكن.الخلقىبالعيبأحياناوتعرف.الولادة

الجسم.أجزاءبعضوظيفةأو،تركيبفيموجوداالعيب

هناكويوجد.معينمرضيلتطورنزعةيكونأنيمكنأو

العلماءويكتشف.معروفولاديعيبأو...منأكثر

.عامكلجديداعيبا

عندبسهولةتشاهدأنالولادةعيوبلبعضيمكن

الذيالوخيمالشوكىوالتشوهالقدمحنفمثل،الولادة

لايمكنأخرىعيوبوهناك.المشقوقةالسنسنةيدعى

مشاكلبعدفيماتصبحلكنها،الولادةعندمشاهدتها

مرضيدعىمرضفييتسببالذيفالعيب.خطيرة

لايصئظاهراولكنه،الولادةعندموجودمثلاهنتنجتون

فيمشاكلالأولىالأعراضوتكون.البلوغفترةحتى

.بالوفاةوينتهي،والحركةالنطق

أنحاءمختلففيالولادةعيوبمعدلويختلف

معالجةتتطلبالقدمحنفمثل،الرئيسيةوالعيوب.العالم

غيرالعيوبولاتتطلب.الجراحةتتضمنوربما،طبية

طبية.رعايةأيةالظهرفىالصغيرةالوحمةمثلالرئيسية

.الولادةعيوبمعظمسببالأطباءيجهل.الأسباب

معاوالوراثةالطفلببيئةمرتبطةعواملتنتجأنويمكن

سبباالعيوبلبعضأنإلا.الشاذةالحالاتمنالعديد

أنهايعرفموادأوعناصروتوجدمحددا.وراثياأورئيسيا

ويمكنالماسخات.تسمىمتطورةشذوذحالاتتسبب

إلا،الولادةأثناءأصابهضرربسببعيبللطفليكونأن

ولاديا.عيباالحالأتهذهمثللايعتبرونالأطباءأن

نموعلىوصحتهاالأمحركةتؤثر.البيئيةالأسباب

خلالتأثيرأعظمالبيئيةوللعوامل.الحملفترةطوالالطفل

المرأةأصيبتفإذا.الحملمنالأولىعشرالاثنيالأسابيع

يعانيربمامولودهافإن،الألمانيةبالحصبةالفترةهذهخلال

معينةوعقاقيروالكحولالتدخينأنكماخطيرا.ضررا

بالمولود.تضرأنيمكنالسينيةالأشعةوكذلك

معينةعيوباالأطفاليرثأنيمكن.الوراثيةالأسباب

الوراثيةالعيوبوتتضمن.الأبوينكلاأوأحدمن

عدمويسبب(.الدمفيهيتجلطلاالذي)المرض،الناعورية

وظائفتحتاجهاالتىالانزيماتلإنتا!الوراثيةالقدرة

الفنيليةوالبيلةالجلاكتوزميةمثلأمراضا،الأساسيةالجسم

حميةالأمراضبهذهالمصابونالرضعوشطلب.الكيتونية

وتصيب.خطرةوذهنيةبدنيةمشاكللتجنبخاصة

منمعينةمجموعاترئيسيةبصورةالوراثيةالأمراضبعض

التىالدمأمراضمن،المنجليةالخليةدمفقرفمثلا،.الناس

بعضويرث.معينةعرقيةفئةبينرئيسيبشكلتنتشر

ساخس.تايمرضالشرقيةأوروبامنالمنحدرينأليهود

،الولادةعندطبيعيينالمرضبهذأالمصابونالأطفالويبدو

أعمارهم.منالثالثةفيمعظمهميموتولكن

فيالحملقبلالنساءالتطعيميساعد.وا!لعالجةالوقاية

الجيدةالصحةتمنعأنويمكن.الولادةعيوببعضتجنب

نأيمكنكما.أخرىعيوباالحملطوالالطبيةوالرعاية

منيخافونالذينالأزواجالوراثةعلماستشاريويساعد

اختصاصيوويستعمل.أطفالهمإلىالوراثيةالأمراضانتقال

لمعرفةإحصائيةودراساتطبيةفحوصاتالوراثةعلم
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تقررأنأطمرأةويم!ش.المشوهينالأطفالإنجاباحتمالات

هذهمثلأظهرتإذاالإجهاضع!ليةلهاتجرىأن

يكونأنيحتملموأ!دها،أنوالمعطياتالفحوصات

.الخطيرةالولاديةاحيوبامنأكثرأوواحدبعيبمصابا

.الإجهاض:انظر

لهم،لاحصرأطفالأيساعدواأنللأطباءويمكن

الأطفاللبعضيمكنكما.ولاديةبعيوبمصابين

عاملينمنمساعدةيتلقواأنأيضاولاديةبعيوبالمصابين

خاصين.ومعلميناجتماعيين

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أ!راتمطاأررمالقرمرص،ا!محليةالحليةالأذن

مرضر،قوثمتلارمة،داولىالتكونيةالاستشارة

اساعوريةاالتقوقالممسقصمرصألزهايمر،

مرصهشحجتود،اهشقوقةالمسمسةالكيتوليةالفميليةالبيلة

الوراثةالتشمحىالشل!مرص،ساحستاي

الأررقاالوليدالمحىالشللالألمانيةالحصبة

الصممالقدمحمف

الفدامةالحلية

الأعنة،ذيكوكبةفيسطوعاالنجومأكثرالعيو!

هوالعيوقونجمالشص!.باستثناءالسماء،فيوسادسها

يدورنجمينمنيتكونأي،ثنائىنجمالحقيقةفي

501ا!احدةاالدورةوتستغرقالاخرحولأحدهما

ضوئيةسنة46مسافةا!لأرضعنالعيوقويبعد.أيام

اللاتينيةباللغةالعيوقلكلمةوالمقابل.التقريبوجهعلى

وهى-الجديأوالصغيرةالعنزةبمعنىكلمةمنمستمد

الرضئزيوسأرضعتالتىالعنزةالأحيانبعضفيتمثل

(.)المشتري

عدد،الغربيةالصحراءفىالرئيسيةالمدنإحدىالغيو!

فيإقليمالغربيةوالصحراء.نعسمة784.69سكانها

كمأ6بعدعلىالمدينةهذهوتقعإفريقيا.غربشمال

المدينةوتعتبرإفريقيا.انظر:.الأطلسيالمحيطمنتقريبا

الذيالفوسفاتلتصديرمهمينمركزينالمجاوروالميناء

المنطقة.تنتجهاالتيالموادأهميعتبر

العيونمدينةالأسبانيةالعسكريةالقواتأسمست

قبلبهابدأقدالاستيطانكانوإن،أم049عامالحديثة

القرنبدايةمنذالعيونمنطقةأسبانياحكمت.ذلك

منهاانسحبتحيث،أم769عامحتىالميلاديالعشرين

الصحراءسكانمنمجموعةولكن.المغربإلىوسلمتها

لمميطرةتعارضالبوليساريوجبهةعليهاويطلقالغربية

عملتوقد.الغربيةالصحراءانظر:.المنطقةعلىالمغرب

مدارسفشيدتالعيونتطويرعلىالمغربيةالحكومة

التقليديةالطنيةبالمبانىوأستبدلتجديدةومستشفيات

سكنية.ومجمعاتحديثةمنازلالقديمة

أقدمها.ومنالأدبكتبأمهاتمنالأدخيار!ن

الدينوريقتيبةبنمسلمبنمحمدأطهأبوعبداآلفه

لأهلوكان،الجاحظعاصرالذيم(،988هـ،276)ت

علومفيجليلةمصنفاتله.للمعتزلةالجاحظمثلالسنة

واللغة.والحديثالقران

بهفجاءعليهقتيبةابنمميطر،المادةغزيرالمؤلفوهذا

والنحواللغةمنبشيءيخلطهولمالأدبفىصرفاكتائا

رائعة،ونصوصاقيمةأخباراالكتابحوىوقد.والصرف

حتىبينهاويؤلفيجمعهاطويلأزمناالمؤلفأمضى

كتائا.للناسأخرحها

صاحبهفيهاهتمالأدبكتبمنكغيرهوالكتاب

مروياتهنقدإلى،الغالبفييعمد،ولموالتدوينبالجبم

نعرفلأنا،لأمكنهذلكأرادولوعليها.والتعليقوفحصها

مقدمةفييظهرالذيالمتحرروفكرهالمتقدقتيبةابنعقل

فىجاءوقد.الأدبيةبقيمتهاالمعروفةمقدماتهوفىالكتاب

فييكنلموإنالكتابهذا"!إن:قولهالكتابهذاخطبة

علىدال،والحرامالحلالوعلمالدينوشرائعوالسنةالقران

ناه،الدناءةعنزاجر،الأخلاقلكريممرشدالأمور،معالي

التقدير،وحسنالتدبير،صوابعلىباعث،القبحعن

اللهإلىالطريقولي!.الأرضوعمارة،السياسةورفهت

الصياموسردالليلتهجدفىمجتمعاالخيرك!!ولاواحدا

لملم.والحرامالحلالوعلم

خلتأمروهو،والتبويببالتنطمقتيبةابنكتابتميز

الترتيبهذاجاءوقدأقلها.إلا،معاصريهمصنفاتمنه

:يقولحيثمقدمتهفيالمؤلفرسمهمنهجوهومقصوذا،

بشكلهالبابوقرنتأبوابا،صنفتهاالأخبارعيونلم!هذه

علمهاالمتعلمعلىيسهلحتىبأختهاوالكلمةبمثلهوالخبر

."..طلبها.الناشدوعلىحفظهاالدارسوعلى

وهي:مستقلةكتباتصلحذكرهاالتيالأبوابوهذه

وكتاب،والرعيةبالراعيمايتعلقوهوالسلطانكتاب

،والشجعانالجبناءوأخباروالتهابآدابهايتصلوماالحرب

منبذلكتحصلوماوالمجدالشرفأيالسؤددوكتاب

العلموكتاب،والأخلاقالطبائعوكتاب،والغضبالحلم

وكتاب،الإخوانوكتاب،الزهدوكتاب،والبيان

النس!اء.وكتاب،الطعاموكتاب،الحوائج

المفرطة،الدقةيلتزملاالأبوابهذهكلفيقتيبةوابن

طريفةلنادرةطلبا،معاصريهمنكغيرهيستطرد،كانبل

ليروحمضحكةوأخرىمعجبةكلمةأولطيفةفطنةأو

الأذنفإنالحقوإتعابالجدكدمنالقارئعلىبذلك
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واختصرهطبعاتعدةالكتابطبع.قالكما،مجاجة

والشعراء.الشعر،الدينوريقتيبةابنانظر:.بعضهم

بمنطقةالجواءناحيةفيماءعيونالجواءصكيون

ناصربنمحمدذكر.الصعوديةالعربيةالمملكةفيالقصيم

السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجمفيالعبودي

وأنها،تجريعيوناالقديمفيكانتأنها(القصيم)بلاد

القديمةالكتاباتذلكعلىتدلكما،العمارةقديمة

صخورها.بعضعلىالموجودة

نواحيمنناحية(بالعاميةتنطئ)كماالجواأووالجواء

الشمالإلىبريدةمدينةعنكم03حوالىتبعدالقصيم

مشهورةومياهوجبالقرىعدةعلىوتشتمل.الغربى

اللذينوصارةساقجبليمثلوالحديثالقديمفىمذكورة

قوله:فىسلمىأبيبنزهيرذكرهما

وصارةالجواءساقبدتولما

القوابلوحماواتهنوفرلتق

اللذينوعبسأسدبنيموطنقديماالجواءكانتوقد

ارتبطالتيعبلةومحبوبتهشدادبنعنترةإليهمينتعسب

الجواء،إلىالإشاراتأشهرمنواحدةفيبالجواءاسمها

:عنترةمعلقةفيوذلك

تكلميبالجواءعبلةداريا

واسلكىعبلةدارصباحاوعمي

وكأنها،ناقتيفيهافوقفت

المتلومحاجةلأقف!ى،فدن

وأهلنابالجواءعبلةوتحل

فالمتثلمفالصمانبالحزن

الشعراءمنكثيرألسنةالموضئكللىهذاذكروردكما

:الجعديالنابغةقولمثل

تذكرتثمالبردينبهأقامت

فجرثمالجواءبينمنازلها

القيس:امرئوقول

غذيةالجواءمكاكىكأن

مفلفلرحيقمنسلافاصبحن

الكميت:وقول

وقعةالناسعلىأحمواأسدبنو

فعثراالجواءبينماف!واحي

المتعلقالطبحقلالعيونطب.طبا!!عدون،

العيونطبيبوعلى.العيونأمراضومعالجةقيثمخيص

درجةعلىحائزايكونأنبالكحالأحيانايدعىالأ.ي

مدةالمستشفياتبأحدالاختصاصفيتدريبمعطبية

سنوأت.وخمسثلاثبينتتم-اوح

حيثفقط،العينعلىالعيونأطباءكارسةتقتصر

مدىلمعرفةخاصةبأجهزةالعيونبفحصيقومون

قدرةقياسيعنيوالانكمسار.العينعدسةفيالانكسار

بحاجةالعينأنعلىالفحصدلفإذا.الرؤيةعلىالعين

خاصةبوصفةالمريضيزودالطبيبفإننظاراتإلى

النظاراتأوالبصريةالالاتصانعويقوم.بالنظارات

طبيباكتشفوإذا.النظاراتبعمل(البصريات)خبير

جراحيتدخلإجراءتستدعىالمريضعينحالةأنالعيون

العملية.بتلكللقياممؤهلفإنه

وجودالعيونطبيبيكتشفقد،الشبكيةوبدراسة

داءحالةفيفمثلا.الجسمأنحاءفىاخرجزءفيمرض

قد،الدمفقرحالاتوبعضالدمضغطوارتفاعالسكري

العين.شبكيةمظهرفيتغيريحدث

العربعندالعلوم،العين،الجراحة:أيضاانظر

(.)الطبوالمسلمين

خطوطعلىمثبتةللضوءعاكسةأجسامالقططعكيون

فىتساعدفعالةأدواتوهي.الرئيسيةالطرقعلىطويلة

الزجاجيةالأجسامهذهتعكسليلا.السياراتقيادة

أضواءوحديديةمطاطيةحواملعلىالمثبتةالصغيرة

السائقفيرىمنها،تقتربحينللسياراتالأماميةالمصابيح

طولعلىالقططكعيونالمضيئةالنقاطمنسلسلة

المعلمة.الخطوط

القططعيونبريطانيمهندسوهوشوبيرسياخترع

ماسرعانالأولىالقططعيونأنإلاام،349عامفي

مطاطيةلاده

الطريقسطح

رحاحيةعاكسة

فلزيةقاعدة

علىطويلةخطوطعلىمثبتةللضوءعاكسةأجسامالقططعيون

ليلا.السياراتقيادةفيتساعدفعالةأدواتوهي،الرئيسيةالطرق

مطاطيةحواملعلىالمثبتةالصغيرةالزحاجيةالأحسامهدهتعكس

فيرىمنهاتقتربحينللسياراتالأماميةالمصابيحأضواءوحديدية

الخطهوطامتدادعلىالقططكعيونالمضيئةالنقاطمنسلسلةالسائق

المعلمة.



العيينة758

أدخ!!شوأنغير،للاتساختعرضهابسببقاتمةأصبحت

عندنفسهابتنظيفالأجسامهذهتقومبحيثتعديلاعليها

عليها.السياراتإطاراتمرور

بعدعدىالغربىالشمالفيتقعصغيرةبلدةالعييئة

اسمعودية.العربيةاطملكةعاصمةالرياضمدينةمنكم08

التس!يةوأصل.الرئيسيةحنيفةواديشعابملتقىفيتقع

حنيفة.بنيمنعامرلبنىعيناوكانتالماء،لعينتصغير

واديفيكبيردورالعييمةلهذه"كان:الهمدانيقال

بهاوأسدونفوذ".صولةوأعاحولها،ماتحكموكانتحنيفة

وكانتهـ،أ511عامعبدالوهاببنمحمدالشيخ

بنمحمد:انظر.السلفيةالعقيدةلترسيخدعوتهمنطلق

.عبدالوهاب

-؟هـ،23-؟)الفزاريحصنبنعيينه

منصحابىمالكأبوالفزاريحصنبنعيينةم(.464

معقبيلتهرأسعلىإسلامهقبلحانقلوبهما.المؤأ!ة

فيمعهوطائفةأغارهـ.5سنةالخندقعزوةكطا/لأحزاب

هي)واللقاحعليهطأدلهلرسوللقاحعلىأصسادسةاأسشة

قبلهوقيلالفتحبعدأسلم.منهمشاستردت(الحواملالإبل

أعطاه.حنينغزوةشهدكما.المسلمينمعوشهده

ظ!ولاللهرسولكلفهبها.يتألفهالإبلمنمائةعبحدالرسول

مواقفسيرتهفيلهوتذكر.تميمبنيم!العنبربيبغزو

،الأسديطليحةوتبعارتد،.وغلطهجفائهعلىتدل

عندهفأسلمبكر،أبيإلىبهوجيءأسأنإلىم!حهووادل

.عثمانخلافةإلىعالق.شأطلقه
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